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55 NCt İNİKAT 

15 Haziran 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Kuşat Saat : 2,30 

REİS : Hüseyin Rauf Beyefendi. 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri). 

REİS — Efendim; Maliye Vekili Hasan Fehmi j nin hafi olmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Bey Suriye gümrük mesaili hakkında Heyeti Aliye- Hafiyen müzakeresi kabul edilmiştir. 
nize hafiyyen malumat itasını taJep ettiler. Bu celse- Bundan evvelki hafi ceise zaptı hulâsasını okuyo

ruz, 

1 — Z A P T I SAE 

ELLİ BİRİNCİ İNİKAT 

10 Haziran 1338 Cumartesi 

İkinci Cdse 

İKİNCİ CELSE 

Reisi Sani Rauf Beyefendinin tahtı riyasetlerin
de bilinikat Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin Pon-
tüs meselesine müteallik istizahına devam olunarak 
teneffüs için celse tatil olundu. 

/. — Suriye ile yapılacak Gümrük itilafnamesi 
hakkında Heyeti Vekile karan. 

REİS — Buyurun Hasan Fehmi Bey. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Malumu âlileri Fransız'larla akdedilen iti-
lâfname mucibince Suriye ile bir gümrük mukave
lenamesi akdedilmesi esası Fransız'larla akdedilen 
itilâf namede kabul edilmişti. Evvelce mahallinde tet-
kikatta bulunmak üzere Adana Mebusu Zekâi Be
yin riyasetinde gönderilen heyet hudut üzerinde bir 
müddet tetkikatta bulundular. Ahiren Fransız'lar 
muhtelif sebeplerle bu müzakerenin bir an evvel baş
lamasını ve mukavelemin akdedilmesini bize arasıra 
yapmakta oldukları muaveneti askeriye arasında 
maddî muavenetleri, bu müzakerenin neticesine talik 
ettiler. Hakikaten kabuıl edilen itilâf name mucibince 
bu gümrük müzakeratının biran evvel akdi lâzım idi 
sebat ve samimiyetimizi izhar eylememiz de lüzum
lu idi. 

BIK HÜLASASI 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Rauf Beyefendinin tahtı riyasetlerinde kü^at edi

lerek Pontüs meselesine dair istizaha devam edilip 
ve bilâhere ikâfi görülerek celsei aleniyeye geçildi. 

Reis 
Reisisâni 

Rauf 
REİS — Zaptı sabık, hakkında söz ist iyen var 

mı?.. Söz aaln olmadığına göre zaptı sabıkı kabul 
edenler... Kabul olundu. 

EDİLEN MEVAD 

Bilhassa Hariciye Vekilimiz de siyaseti harciye 
noktai nazarından Fransız'lara karşı şu zamanlarda 
fevkalâde cemilekâr bulunmaklığımızı arzu ve teklif 
buyuruyorlar. Hakikaten memleketin menafii âüyesi 
de bunu âmirdir. Ahiren Zekâi Bey bu komisyon ri
yasetinden itsifa ettiler. Fransız'ların Suriye'ye hare
ket edecek olan heyetin riyasetine bir general intihap 
etmeleri dolayısiyle - bendeniz Adana'ua bulundu
ğum sırada - Heyeti Vekile zaten Beyrut'a hudut me
sailini tetkik için giden Muhittin Paşanın bu işe de 
memur edilmesi tensip edilmiş ve verilecek talimatın 
heyeti umumiye ve hututu esasiyesi hakkında Heye
ti Celilenize arzı malumat edeceğiz. 

Muhittin Paşanın Riyasete intihabı keyfi veli. 
Fransız'ların bir General intihap etmeleri dolayısiy
le bizde de aynı rütbeyi haiz bir Generalin tayin edil
mesinden ibarettir. Esasen mütehassıs olarak Mersin 
gümrükleri Müdürü Kemal Bey İktisat Vekâletinden 
mütehassıs bir zat tayin edilmiştir. Hatta ayrıca' da 
Ticaret ve Ziraat Nazırı esba.kı Mustafa Şeref Be 

MÜZAKERI 
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yin de - muvafakat ettikleri takdirde - bu müzakere- ı 
ye memur edilmeleri düşünülmektedir. Fakat henüz 
muvafaıkat cevabı alınamamıştır. Verilecek talimatın 
hututu esasiye ve umum iyesini Heyeti Vekile şu şe
kilde tespit etmiştir : 

«•Suriye mukavelenamesine esas olacak talimatna
me. 

1. Türkiye ile Suriye arasındaki gümrük muka
velenamesinin hini müzakeresinde devlet nokta i na
zarından takip edilecek esasatı umumiye 8 Mayıs 
1338 tarihli İcra Vekilleri Riyasetinin tezkeresi ile 
tebliğ olunan (A) numaralı melfuf talimatnamede 
musarrah olduğundan komisyonun mezkûr talimatna
menin ihtiva ettiği esasatından ayrılmamağa son de
rece gayret eylemesi muktazidir. 

2. Gümrüklerimizde tarife usulünün tatbiki mem
leketin menafii iktisadiyesi iktizasından olmasiyle Su
riye ile yapılacak gümrük mukavelenamesinde de bu 
esasın muhafazası ve her ne sebep ve suretle olur
sa olsun tarife esasından inhiraf edilmemesi lâzım
dır. 

3. Gümrük mukavelesinin ve bilhassa Suriye'ye 
hemcivar olan mahaller iktisadiyatında husule geti
receği tesirata nazaran atiyen takip edilecek hattı 
hareketin takibine fırsat bulunmak üzere müddeti 
mukavelenin azamî beş seneyi tecavüz etmemesine 
itina edilmelidir. 

4. Mevaddı atiyenin mütekabil olmak şartiylc 
hafif bir rüsuma tabi tutulması kabul olunabilir. Fa
kat bu mevat bilhassa zikr ve tadat olunarak mah
dut maddelere inhisar ettirilmesi ve ahnaca'c rüsum 
miktarının alelmüfredat hizalarında gösterilmesi lâ
zımdır. 

A) Tarafeyn mahsulâtı arziye ve ziraiyesi. 
B) İnşaata mahsus kereste mobilya vesair ma-

mulâtı haşebiye bu meyana dahil değildir.» 

C) Hayvanatı fersiye, bakariye, ganemiye ve fı-
kariye; 

D) Mahsulâtı hayvaniye yani. yağ. peynir, yo
ğurt, süt, yumurta. 

E) Kirli ve yıkanmış yün ve yapağı, kıl, ipek, 
koza; 

5. Dahili memlekette en ziyade inkişafa müsait 
olan pamuk mensucatın himayesi için Suriye'den ge
lecek bu kabil mensucat her halde umumî tarifeye 
tabi tutulacaksa bu bapta hiç bir müsaade kabul 
olunmıyacaktır. 

6. Bir numaralı melfuf Hariciye Vekâletinin tez
keresinde tasrih edilen nevahii mücavereden Anado-
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lu ile sıkı surette münasebatı iktisadiyesi olan mahal
ler yalnız Halep ve Antakya'dan ibarettir. Gümrük 
hususundaki müsaadat Halep ve Antakya mahsulâtı 
arziye ve mensucatına mahsus olacağı cihetle bu hu
susa atfı ehemmiyet edilmesi ve umum Suriye'ye teş
mili talebi halinde bu kadar müsait bulunamıyaca-
ğımızı söyletmelidir ve ehemmiyetle nazarı dikkate 
alınacaktır. 

7. Suriye'nin el tezgâhlarında vucüda getirdiği 
iplik mensucatın - yani, yüzde elliden fazlası İpek 
olan mensucat - bu baptaki memnuiyetin refiyle ve 
umumî tarife mucibince azamî resmi alınmak sure
tiyle ithaline müsaade itası teklif edeceğimiz sair 
mevat ve hususatın kabul ettirilmesiyle meşrut kılın
malıdır. Bu mevaddın tasrih ve müfredatı tespit ve 
tayin olunan mukavelenameye raptedilmelidıir. 

8. Suriye iskelelerinden transit tarikiyle Türkiye' 
ye gelecek ecnebi emtiasile Türkiye'den yine mezkûr 
iskeleler vasitasiyle memaliki ecnebiyeye gidecek olan 
mevad ve eşyanın ahkâmı umumiyeye ve tarifeye ta
bi tutulması ve tarifeye tabi tutulması ve bilhassa 
transit tarikiyle ve Suriye emtiası namı altında Fran
sa emtiasının ithalini mani kuyudun mukavelename
ye derci hususuna itina olunmalıdır. 

9. Fransız'larla yaptığımız itilâfname mucibince 
bizim toprağımıza temas ederek geçen şimendifer 
hattının cenup platformu hudut ittihaz olunduğu ve 
istasyonlar platform dahili addedildiği cihetle Payas 
istasyonunun Türk hududu dahilinde kalması iktiza 
edeceğinden itilâfnamenin bu ahkâmının muhafaza 
edilmesi ve gümrük ve asayiş noktai nazarından mez
kûr istasyonun behemmehal bize teslimi iktiza eder. 

10. Demiryollarına ait hususatın da gümrük me
saili ile beraber ve menfaatımıza muvafık surette 
halline çalışmak lâzımdır. Fevzi Abdullah Azmi Ali 
Fethi Refi'k Şevket Dr. Adnian Hasan Fehmi Meh
met Vehbi Yusuf Kemal Hasan Hüsnü Fuat» 

Efendim; bu bir numaralı fıkrada işaret edilen 
Hariciye Vekâletinin Heyeti Vekilece tasvip edilen 
tezkeresi suretinî de arz edelim. Bu da birtakım esa
satı. ihtiva ediyor: 

«Fransa Hükümeti ille akdolunan 20ı Teşrinievvel 
1921 tarihli i ti lâf namenin on birinci maddesi itilâfna-
menin tasdikini müteakip Suriye ile Türkiye arasında 
bir mukavelei rüsumiye akdetmek üzere muhtelit bir 
komisyon teşkil edileceğini ve mukavelei mezkûrer.in 
şerait ve müddeti bir komisyon tarafından tayin olu
nacağını ve onun akdine kadar her iki memleket ser
bestli hareketlerini muhafaza edeceklerini mübeyyin-
dir. 
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Maddei mezkûre mucibince teşekkül edecek ko
misyona tayin olunan Türk -Heyetinin vazifei esasi-
yesi Türkiye ile Suriye arasındaki münasebatı rüsu-
mıiyenin istinat edeceği esasatı ve her iki memleketin 
yekdiğerine icra edecekleri ihracat ve ithalâtın tabi 
alacakları rüsumu ve işbu rüsumun hangi miyara na
zaran tayin edileceklerini ve her iki memleketin de-
vairi rüsumiyesinde muameûâtı muktaziyenin mazhar 
olacakları teshilât ve slaireyi tespit etmekten ibaret
tir. Komisyonun yapacağı şeyler meyanmda Devletin 
siyaseti hariciyesine taalluk eden en mühim esasat 
şunlardır. 

Evvelâ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
alelumum kapitülasyonlar ve bilhassa takyidalı ka-
dimei iktisadiyenin avdet edememesini teinine azim 
olduğu cihetle gümrük muahedesi tanziminde betah-
sis muamelei mütekabile esasına riayet etmek ve tan
zim olunacak mukaveleyi bir zaman ile tevkit eyle
mek lâzımdır. Gümrük mukavelenamesinin tanzimiy-
le teessüs edecek vaziyeti iktisadiyenin mukavelena
menin müddeti meriyetince devamı ve andan sonra 
tarafeynin tekrar serbestli hareketlerini muhafaza et
meleri umuru tabiiyeden ise de kapitülasyonların mef-
suhiyeti bir metni sarih ile Devletlere kabul ettiril-
medikçe eskiden vaki olduğu veçhile gümrük ve ti
caret muahedei muvakkatelerinin inkizasından sonra 
kendilerinin ebedî farzettikleri uhudu 'kadime nehci-
nin tatbiki lâzım geleceğine dair müddeiyata maruz 
kalınmak muhtemel olduğuna ve kapitülasyonların 
mefsuhiyeti sarahaten tespit edilmek şıkkına muka
bil devletlerle akdedeceğimiz muahedatı sülhiyede 
atideki münasebati iktisadiye ve hukukiyemizin mu-
kavelâtı cedide ile tanzim olunacağını beyan etmek 
suretiyle kapitülasyonlar için zımnî bir mefsuhiyet 
hükmünün dercedilmesi şıkkı dahi melhuz bulundu
ğuna binaen muahedenin müddeti meriyeti hitam 
bulduktan sonra yeniden bir muahede vücuda getiri
linceye kadar her iki memleketin muamelâtı rüsumi-
yede serbestli hareketlerini muhafaza edeceklerinin 
bir münasebet getirilerek bir maddeye dercedilmesi 
şayanı temennidir. 

Münasebatı rüsumiyede bir defa bütün Suriye'nin 
bütün Türkiye ile muhasebatı rüsumiyesi saniyen; 
Türkiye ve Suriye hudutlarına mücavir mahallerin 
münasebatt rüsumiyesi mevzubahis olabileceğinden ve 
Fransız'ların maksadı bilhassa bu ikinci kısma ma
tuf olduğu itilâfnamenin esnayı akdinde cereyan eden 
mükâlemat sırasında hissedilmiş olduğundan ve ah
kâmı umumiye en ziyade mazharı müsaade millet 

muamelesinin bilâhare düveli sairece istihsal edilme
si halinde anlarca da müktesap olacağından sulhu 
müteakip maruz bulunacağımız ahvali iktisadiye na
zarı itibare alınarak diğer devletlere karşı kabul ede
ceğimiz ahkâm ve şeraitin Suriye'ye karşı da kabul 
edilmemesi lâbüttür. 

Mütecavir menatıkı hududiyenin münasebatı rüsu-
miyesine gelince: Bu ahkâm hukuku düvel kavaidi 
mucibince en ziyade mazharı müsaade olan millet
lerce meksup olmaması için atiyen en ziyade mazha
rı müsaade millet muamelesi kaidesi mevzubahis ol
dukça ekseri muahedatı ticariyede meşhut olduğu mi-
sillu işbu muameleden nevahii mütecavire hakkında
ki ahkâmı istisnaiyeyi hariç bırakmak lâzım gelir. 
Mulkavelei rüsumiyenin Hariciye Vekâletine taalluk 
edebilecek işbu esasatı umumiyesinden maada tefer
ruat hakkında Maliye ve îktisat Vekâletlerinden tali
matı lâzime alınmış olması tabiîdir. 

Şurası bilhassa şayanı dikkattir ki Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetiyle Fransa Cumhuriyeti ara
sında akdedilmiş olan itilâf namenin bazı ahkâmı 
umumiyeyi de ihtiva etmesine rağmen sıfatı kâşifesi 
bilhassa bir mukavelei mahalliye olduğundan ve Tür
kiye Hükümeti Suriye hududundaki muhasematı ta
til ve hali sulhu tesis etmek için fiilen Suriye'ye müs
tevli olan Fransız Hükümetiyle müzakere zarureti 
karşısında kalmış bulunduğundan ve mukavelename
de Suriye üzerindeki Fransız hukukunun tanındığına 
delâlet edecek kuyut mevcut olmadığından ve bunun 
hini imzasında tarefeyn murahhasları canibinden im
za edilen protokolün ikinci fıkrasında Suriye'nin va
ziyeti hukukiyesinin tebeddülünden mütevellit kâffei 
nikata müteallik mesail hakkında kaydı ihtirazı cler-
meyan edilmiş ve bu mesailin sulh muahedei umu-
miyesinin akdi esnasında hallolunacağı tasrih edile
rek beyanatı mezkûreyi Fransız murahhasının kay
detmiş olduğu ve muharrer bulunduğundan Suriye 
Hükümeti namına Fransız'larla icra edilecek müzake-
ratta bu noktai nazarın daima muhafazası ve Fran
sız'larla müzakere etmekle minelcümle Suriye'nin va
ziyeti hakikiyei hukukiyesi Fransız mandasına tabii
yet şeklinde mütecelli olduğunu kabul etmiş gibi gö
rünmekten içtinap etmesi iktiza eder. 

Fevzi Abdullah Azmi Ali Fethi Refik Şevket Dr. 
Adnan Hasan Fehmi Mehmet Vehbi Hasan Hüsnü 
Fuat». 

Mukavelede esas olmak üzere vaz edilen pren
siplerden birincisi Heyeti Vekilenin tasvibine ikti
ran eden Hariciye Vekâletinin tezkeresi ki şimdi oku
dum. tfcincisi gümrüklerde şimdiye kadar tarife usu-

416 — 



t : 55 15 . 6 . 1338 C : 2 

lünden hiç bir sebeple inhiraf edilmemesi yani kıy
meti eşya üzerinden resim almak gibi son zamanlar
da istanbul'un kabul ettiği o usulü sakime tekrar rü-
cu edilmemesi, sıkleti eşya üzerinde ısrar olunması 
ki Fransız'ların. da arzu eylediği mesailden birisi de 
budur ve kapitülasyonlarla mincihetin merbutiyeti 
vardır. Bundan sonra üçüncüsü; mukavelenin müd
detinin mümkün olduğu kadar az olmasıdır. Azamî 
olarak beş sene bundan daha az mümkün ise 2 - 3 
sene olmalıdır. Eğer bu beş seneyi kabul ettirebilir
sek bendenizce mühim bir muvaffakiyet ad ve telak
ki ederim. 

Dördüncüsü; mütekabil olmak şartiyle mevaddı 
atiyenin hafif bir resme tabi olması - ki bu da bizden 
Suriye'ye giden ve Suriye'den bize pek az gelen me-
vaddır, o derece ki bunların hiç bir resme tabi ol
mamasını da kabul edebilirdik. 

Çünkü itilâfnıamede müsait şeraitle bir gümrük 
mukavelenamesi akdedileceği esası kabul edilince ba
zı . itirazlar dermayen edebiliriz. Dördüncü maddede 
tasrih edilen mevaddın hafif bir resme tabi tutulma
sının mütekabilen olmasını zahiren bir fedakârlık şek
linde gösteriyoruz. Fakat hakikatte hiç bir fedakâr
lık yoktur. Hububat, sebze, yağ ve bağçe mahsulü 
bizden Suriye'ye gider, Suriye'den bize gelmez. Me
vaddı hayvaniye de aynı vaziyettedir. Fakat bunla
rın bütün, bütün resimsiz olarak imrarının da âli için 
muvafık bulmadık. Her halde hafif dahi olsa ufak 
bir gümrüğe tabi tutulmasını istedik. 

Çünkü olabilir ki ileride Devletlerle akdedeceği
miz ticaret mukavelenamelerinde en ziyade mazharı 
müsaade millet kaydını teklif ederlerse hububat, me
vaddı hayvaniye bütün bütün resimsiz girmiş olma
sın. Bunun için hafif bir resme tabi tuttuk. Hafif 
bir resme tabi tutulması da menfaatimiz iktizasın
dandır. 

Çünkü bizden onlara çok gider, onlardan bize çok 
az gelir. Hatta mahallinde tetkikatta bulunan Zekâi 
Bey rüfekasının raporları ve o havali Mebuslarından 
Ali Cenani Beyle arkadaşlarının mütalaaları dahi mü-
talaai aciziyi müeyyittir. Bizden onlara giden çoktur, 
onlardan bize gelen gayet azdır. Kereste bizden gi
der. Mobilya eşyası keresteye dahil değildir. Ham 
kerestedir. Bizden Suriye'ye gidiyor, Suriye'den bize 
gelmiyor. Asıl Fransızların bu gümrük mukavelena
mesinin akdini musırran istemelerinin saiki hakikîsi 
Suriye kumaşlarının resimsiz olarak Anadoluya itha
lini temindir. Mukavelenin üssülesasını teşkil eden bu 
altıncı maddedir. 

Fakat malumu âlileri ipekli kumaşlar hakkında 
bizim şimdiki halde memnuiyetimiz vardır. Bu mem-
nuiyetin refiyle bunun azamî resme tabi olmasına 
dair Muvazehei Maliye Encümeninim de Meclisi Âli
nize bir teklifi vardır. Bu teklifi Meclisi Âlinizin nasıl 
•telakki edeceğini bendeniz şimdiden tabiî takdir ede
mem. İhtimal kendilerine bir fedakârlık şeklinde gös
termek için bu memnuiyefi refeder ve Suniye kumaş
larım azamî resme tabi tutarak memleketimize ithal 
ederiz. Onun 'için bu mukavelenamenin neticesine ka
dar o kanunun müzakeresinin tehiri zarurîdir. Çünkü 
bir Fransız'lara karşı gümrük mukavelenamesini mü
sait şeraitle tanzim ettiğimizi, bu baptaki sadakat ve 
samimiyetimizi memnuiyeti refetmek suretiyle izhar et-
met mecburiyetin/deyiiz. Çünkü bize ne verdiniz diye
cekler. Burada Avrupa eşyasının Fransız ve Suriye eş
yası şeklinde gelmesi varidi hatır oldu. Onun için mad
de gayet sarih bir surette tespit edilmiştir. O derece
de ki Suriye'de el tezgâhlarında dokunan ve % 50'den 
fazlası ipetk olan kumaşların nıevi ve cinsi alelmüfredat 
bir cetvel sökünde tespit edilerek komisyonda bu cet
vel üzerine müzakere icrası musırran tavsiye edilmiş
tir. Dikkat buyurülmuştur tabiî, Hariciye Vekâletinin 
tezkeresinde hududa mücavir olan nevalhiye bu mü
saade bahşolunmalıdır, deniliyor. Fakat maatteessüf 
itilâf namenin esasında böyle bir sarahat olmadığı 
(için o vakit, derhatır buyurursunuz ki, çok ısrar edil
di, günlerce müzakere cereyan etti. Fransızlar mutlak 
olarak yani bütün Suriye'ye şamil olmak üzere mad
de derç etmişlerdir. îtilâfnamedeki ahkâm bütün 
Suriye'ye şamil olmaik mahiyetindedir. Gümrük mu
kavelenamesi nevah'ii maksureye şamil kalsa idi bit
tabi daha müsaadekâr bulunabilirdik, yalnız Halep' 
le Antakya'ya ait kalsaydı daha müsait şeraitle akde-
debiiirdik. Fakat umum Suriye emval ve eşyasına 
şamil olacağına göre daha kıskanç hareket etmemiz 
lâzımdır. Fakat o ciheti de ihmal etmiş olmuyoruz. 
Müzakereye memur olan heyete diyoruz ki hududa 
mücavir olan Halep ve Antakya kumaşları ve mevadı 
üzerinde daha müsait bulunabiliriz. Diğer hulsusatta 
Fransız'lar ısrar etmezlerse... Mamafih bunlar hututu 
umumiyedir. MüzaJkerat başladıktan sonra peyderpey 
alacağımızı malumatı bittabi Heyeti Celikye arz ede
ceğiz. Şimdiki halde kabul ettiğimiz müddtetin beş se
neden aşağı olmaması ve kumaşlar üzerindeki mem
mıiyeti diğer şerait kabul edildiği takdirde kaldırabile
ceğiz... (Ne gibi şerait? Sesleri) Mahsulâtı arziye ve 
mevaddı hayvaniyenin mütekabil olmak üzere hafif 
bir resme tabi olması esaslarıdır. Mukavelenamenin 
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hututu umumiyesi bundan ibarettir. Bundan başka 
mucibi istizah bir nokta varsa emredersiniz arz ede
rim. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Bugün ic
ra'kılınan şu müzakere mukavelename esaslarının Mec
lisçe tasvip edildiği -tarzında mı tela'kki edilecek, yc4-
sa murahhaslarımızın icra edecekleri müzakerat ne
ticesinde tespit edecekleri mevad berayı tasdik Mec-

-lise gelmiyecek midir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, bu 
murahhaslara verilen talimatın hututu umum iyesirıii 
Meclisi Âliye arz etmekten ibarettir. Müzakerat neti
cesinde hu esasattan inhiraf edilmek lâzım geldiği tak
dirde pek tabiî olarak derhal Meclisi Âli haberdar 
edileceği gihi binnetice âkdolunacak mukavelenin 
Meclisi Âliye arziyle İktisat Encümeninin tetkikinden 
geçirmek ve bir maddei kanuniye ile Meclisi Âliye 
•tasvip ettirmek lüzum ve zarureti pak tabiîdir. Bu 
şimdiki halde murahhaslara verilen talimatın hututu 
umumiyesini Meclisi Âliye arz etmekten ibarettir. Bu 
hututu umuımiyeyi arzu buyurursanız tasvip edersi-
nliz, arzu buyurmazsanız kararınızı neticeye talik eder-
siniz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Müsaadenizle 
bir şey söyliyeceğim. Efendim, tahriratta anlaşıldığına 
göre bu talimatı Heyeti Vekile 8 May ıs'ta ve:,niş. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, bi
rinci talimat 8 Mayıs'ta değil. Hariciye Vekilinin tez
keresidir o. Heyeti Vekile Riyasetine gitmiş. Heyeti 
Vekileden Maliye ve İktisat Vakâletlerine tevdi ediî-
rrtiş. Maliye Vekâleti, İktisat Vekâleti ile bu arz et
tiğim ikinci talimatı tanzim ve Heyeti Vekilenin tas
vibine ikisi birden dün iktiran etmiştir. Biz bu me
selede mümikün olduğu kadar zaman kazanmak isti
yoruz ve kazanmak ta menfaatımıza daha muvafık
tır. Fakat son zamanlarda artık bu işin, daha ziyade 
talikinin mümkün olmadığı hudut meselesi için oraya 
gidildiğinde ve bu işlerin de onlar ile başlanması za
rureti hasıl oldu. Bu talimatnameleri yaptık. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Gümrük mu
kavelenamesini tetkik ve tanzim etmeğe ayrılan bir 
arkadaşımız tahminen altı yedi aydır oradadır. Bi
naenaleyh yedi ay evvel bu noktai esasiye taayyün et
mişti. Bundan sonra ne konuşulacak. Bunu bendeniz 
aylıyamadım. Yedi ay sonra bu nikat taayyün ede
ceğine evvel edilmeli idi. Yani bundan sonra bunu 
halletmek lâzımdır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Bu 
arkadaşımız yedi aydır ne iş görmüştür? 
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HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Arkadaşımızın 
raporları vardır, iki raporu vardır. Arzu ederseniz on
ları da okuyayım ve bu rapor yakın zamanda mayıs 
içerisinde gelmiştir. Fakat pek mutavveldir. Aşjağı yu
karı raporlarda tespit edilenleri bu talimatname ih
tiva ediyor. Talimatname belki bu raporların icma
linden ibarettir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim bunun 
heyeti umumiyesi üzerinde bir şey söylemek isterim. 
Bizim için faideli olarak yazılmış şeylerdir. Bunun 
nesi eksik, nesi fazla tabiî bu ihtisas meselesidir. Ben
deniz sekiz aydan beri böyle bir meselenin neden te
hir edildiğini soruyorum, yoktur. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim; akdetmek iste
diğimiz mukavele tabii Suriye ile akdedilecek muka
velenamedir. Halbuki arada başka vasıta görüyoruz. 
Eğer bu mukavele Suriye ile akdedilecek bir muka
vele ise karşımızda Suriye Hükümeti bulunması ica-
btder. Eğer Suriye hesabına bir Fransız'la mukavele 
akdetmek istiyorsak bunların mümessilleri murahhas
ları olmadığı için buna salâhiyetimiz yoktur. Binae
naleyh bunun hakkında bendeniz izahat isterim. Son
ra Ankara İtilâtnamesinin birinci maddesinde sarih
tir. Bunların serbestçe rey vermelerine talik edilmiş 
bir meseledir. Binaenaleyh bizim bunlar namına ha
reket etmeğe hakkımız yoktur. 

HASAM FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
Basri Beyefendinin bu sualleri zannediyirum ki Ada
na İtilâf namesi akdedilirken vaki olacak bir sual idi. 
Yekd'iğerimizi aida>tnııyahm. Evet bir Suriye muka
velesi yapıyoruz ve karşımızda bir Suriye Hükümeti 
tanıyoruz Suriye namına muamele yapıyor. Faka't 
bugün hakikatte Suriye bir Fransız işgali altındadır. 
Fransızlar bugün Suriye namına hareket ediyorlar. 
Bu hakikati zannederim Basri Bey de Heyeti Celile 
kadar vakıftır. Binaenaleyh biz sizi tanımayız. Karşı
mızda bir Suriye Hükümeti vardır o gelsin mi diye
ceğiz? Bunun zamanı mıdır? Mesele yoktur. Onu de
dikten sonra mukavele de yoktur, heyet te yoktur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Heyette Suri
ye'den bir kimse var mıdır? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Suriye'den 
bir kimsenin olup olmadığ,r>ı tabiî heyet orada an
layacaktır. 

Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — Mesaili maliye 
ve iktisadiyeyi bizim heyete refakat eden zat kavrı-
yabilecek midir?. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
arz ettim. Zekâi Beyin istifası üzerine hudut mesaili 
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vesaire için Adana'da bulunan Muhittin Paşanın, 
bendeniz Adana'da bulunduğum sırada Heyeti Vekile 
bunu riyasete memur etti. Çünkü Fransızlar oraya bir 
general (tayin ettiler. Bu zatın memur edilmesi -zarurî 
idi. Muhittin Paşa heyetin reisidir. Fakat Mersin 
Gümrük Başmüdürü gibi gümrük memurlarının en 
kuvvetli ve en mütehassıslarından bir memurumuz 
mevcuttur. Diğer cihetten de arz ettim ki Ticaret Na
zırı sabıkı Mustafa Şeref Beyin bu vazifeyi deruhde 
ettikleri takdirde aza sıfatiyle iştirakleri takarrür et
miştir. Fakat henüz kendilerinden muvafakat cevabı 
alınamamıştır. Bilhassa Adana'yı alâkadar eden şi
mendifer mesaili gümrük mesailiyle halledileceğine 
göre Nafia Müsteşarı sabıkı ve elyevm Nafia Mü
fettişi Umumîsi Muhtar Bey de memur edilmiştir. 
Elde bulunan mütehassıslara nazaran meslek itiba
riyle memleketin en kuvvetli şahsiyetleri tefrik edil
miştir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Zekâi Beyin esbabı istifasını zikreder misiniz?. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
bilmiyorum. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Suriye murahhasları bulunmadığından dolayı is'tifa 
ettiği söyleniyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Hayır, 
efendim öyle değildir. Zannederim başka. Esbabı" is
tifayı bendeniz görmedim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Mustafa Şeref Bey 
kabul etmezse kimi göndereceksiniz? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Eğer Mus
tafa Şeref Bey kabul etmezse onun yerinf başka biri
sini göndeririz. Artık o bugünün meselesi değildir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Karşımıza çıkacak olan 
murahhaslar Suriye murahhasları olarak mı çıkacak
lar, yoksa Fransız murahhasları olarak mı tanıyo
ruz? 

HASAN FEHMİ BEY (Devmla) — Suriye mu
rahhasları olarak tanıyoruz. Suriye - Türkiye muka
velenamesi akdediyoruz ve bittabi karşımızdaki mu
rahhasları da Suriye murahhasları addediyoruz. 

HAMDİ BEY (Biga)' — Mademki Fransızlar Su-
riyeyi işgal ettiklerinden dolayı Suriye namına kabul 
ediyoruz. Binaenaleyh sekiz aydan beri, gönderilen 
heyeti murahhasa şimdiye kadar müzakereye girişip 
te itilâfnameyi meydana getirmemişlerdir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
demedim ki Fransızlar Suriyeyi işgal ettiklerinden 
dolayı Suriye Hükümeti namına hareket ediyorlar. 

Suriye memurları suretinde telâkki ediyoruz. Muka
veleyi de böyle akdetmek mecburiyetindeyiz. Fakat 
hakikatten uzaklaşmı yalım: Yani ortada bir hakikat 
vardır. Fransızlara siz Frasızsınız. Biz Suriye memuru 
istiyoruz karşımızda demenin manasını anlamıyo
rum. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim, ben
denizin sualim, bu memlekete ilmü irfaniyle iştihar 
etmiş, ticaret ve ziraat yapmış olan 'bir zatın Muhit
tin Paşanın tahtı riyasetine verilmesidir. Mustafa Şe
ref Beyin reis intihap edilmemesinde bir hikmet var 
mıdır?.. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
evvelce de arz ettim, ki Fransızlar, bir general tayin 
ettiler. Hudut mesaili, gümrük mesaili, şimendifer 
mesaili olan bunların üçü de yekdiğerinden tefrik 
edilmiyor. Onlar, müzakereye memur komisyonun 
riyasetine bir general tayin ettikleri için, bizim ta
raftan da aynı mecburiyet hissolunmüştur. Başka bir 
mecburiyet yoktur. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Reis Bey, sual 
tarzını değiştirdi. Ya müzakereye başlıyahm, yahut 
sual sorulsun? 

REİS — Efendim; sual soruyorlar. Başka türlü 
hareket edemem. Yahut Hasan Beyefendi, müzakere 
küşadını teklif ederler, o zaman uzun uzadıya istizah 
yaparsınız. Öyle olmadığı takdirde namütenahi söz 
vereceğim. (Tabiî, soracağız sadaları) 

. . . . (Van) — Fransızlarla akdedilecek olan 
mukavelenamenin Şark hududu nereye kadar? 

HASAN FEHMİ BEY {Devamla) — Efendim, ri
ca ederim, hudut hakkındaki mkuaıveleyi burada uzum 
uzadıya müzakere ettik. Cezüretül ibni Ömerlin... 

. . . . . . (Van) — Efendim, maruzatını o dteğfil, 
'bunu sualden maksadım oradan ötede rüsumat me
murları var mıdır, yok mudur? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
•itilâfname mucibince, Suriye ile akdedilen iıfiflâfna-
me mucibince Şark hududuna müntehi olan hudut 
neresi ise gümrük mukavelenamesi de oraya kadar 
caridir. Ondan ötesi Irak hudududur, serbesttir, umu-

' mî tarife ahkâmı bakidir. 
. . . . (Van) — Şftndi orada rüsumat daire

leri var mıdır? 
HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Vardır, ta

biî bîr çok nevakıs ile beraber rüsumat memurları 
vardır. İnşaalîah yakında bütçesM tasdik buyurursu
nuz. İyi bir şekilde bütçesi tasdik edMklten sonra, 
tensik, ıslah edeceğiz, 
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REÎS — Efendim, daha sual soracak var mıdır? 
TAHSİN BEY (Aydın) — Suriye Hükümeti na

mına karşımıza müzalkerata memur edilen Fransız
lardan başka bir heyet çıkabilir. Fakat bunlar, Suri
ye Hükümetinin salâhiyetnarnesin'i ibraz etmeyip de, 
Fransız memurlarının salâhiyetnamesini haiz olarak 
karşımıza çıktıkları takdirde ne yapacağız? 

HASAN FEHMÎ BEY (Devamla) — Bunun ceva
bım Hariciye Vetoili Beyden isteyiniz. 

SOYSALLI ÎSMAÎL SUFHÎ BEY (Burdur) — 
Hasan Beyefendi; Zekâi Beyin istifası üzerine Muhit
tin Paşa, muvakkaten ve bizarureten mi oraya geçi-
rflırriişjtir, yoksa daimî bir surette imi oraya intihap 
edilmiştir? Heyete iş bitinceye kadar riyaset edecek 
rntfd&r? 

HASAN FEHMÎ BEY (Devamla) — Efendim, bu 
Heyeti Vekilece tahtı karara alınmış ve ben Adana*-
da bulunduğum zaman, tebliğ ediîmfiştir, Heyeti Ve
kille de bendenizi bu kararlardan haberdar etmiştir. 
Şimdiki halde Muhittin Paşa heyetin Reisidir. Ya
rın belki de tebdil edlilir, o başka mesele... 

ALÎ SURURÎ EFENDİ (Karahisarışark'i) — Ve-
Ml Beyefendi; bu heyet - zannederim - göndenileli 
7 - 8 ay oldu. Bu 7 - 8 aylık mesaisinin neticesi yal
nız iki rapordan mı ibarettir? Sekliz ayda bir heyet, 
Hükümetin yaptığı fedakârlıklara rağmen iki raporla 
mı iktüfa etmiştir? Vekâleti edileniz yahut Heyeti 
Vekile bunu şey etmiş midir, yani sormuş mudur? 
Onlar hakkında ne gibi tetkikat yapıyorsunuz? Tetki
kat yapınız tetki'katı, malumu âliniz, mütemadiyen 
rapor göndermekle olur. Halbuki rapor, Mayısta 
gölmiştÜır. Şimdiye kadar, bu sekiz ayda heyet ne yap
mıştır? Hükümet niçin bu kadar müsamahakâr dav
ranıyor? Bu heyet ne kadar fedakârlık yapmıştır, rica 
ederim? (Kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim, söz isteyenler var, onların hakkı 
ne olacak? 

HASAN FEHMÎ BEY (Devamla) — Efendim, ge
len raporların birisinin tarihi 28 Nisan, diğerinin de 
25 Şubattır. Postalar, bilhassa Aymtap cihetinden ge
len postalar nazarı itibara alınacak olursa görülür ki 
yirmi beş, ilâ bir aydan evvel gelmiyor. Yani 28 Şu
bat, k'i Mart demektir. Bu da Nisanda ancak gelebil
miştir. 25 Nisan tarihli rapor, Mayısın yirmi beşinde 
yahut nihayetinde gelmiştir. Fakat heyet orada bü
tün hududu gezerek, dolaşarak tetkikatta bulunmuş
tur. Evvelce de arz eitmiştim, ki bu meseleyi süratle 
halletmek bizim menfaatimize pek de muvafık olma
yan mesaülden idi. Bugüne kadar tehiri caizdi. Fa

kat bugün için akdetmek zamanı gelmiştir. Bunu bir 
an evvel akdedeceğiz. 

Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Usulü 
müzakereye dair söz söyliyeceğim, Reis Bey; 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Menafiimi-
ze neden muvafık değil? 

REÎS — Her halde müzakere edilmiyecek bir şey 
için, her zatın bir hakkı vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Maliye Vekili 
Beyefendinin bugün bu mesele hakkında, okuduğu 
raporlar ve söylediği sözler HeyeDi Celileye arzı ma
lumat kabilinden midir, yoksa Heyeti Vekile tarafın
dan tertip edilmiş olan ve burada okunan şeyler için 
Meclisin bir tasvibindi almak için midir? Bunu anla
mak istiyorum. Anlaşılmadı ise tekrar edeyim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
Gümrük mukavelesinin akdi, esas itibariyle Heyeti 
Celilece itilâf name ile kabul edilmiştir. Müzakereye 
memur olan heyete verilen talimatnamenin hututu 
umumiyesini Heyeti Celilenize arz ediyoruz. Bu tas
dik değildir. Bittabi tasdik, mukavele akdedildikten 
sonra esaslı tetikikat icra olunup, bir maddei kanuni
ye ile tasdik edileceği zamanda olur. Heyeti Celile
nize arzı malûmat ediyoruz. Eğer bunların içerisin
de, bundan daha müsait şerait derç olunsun, derseniz 
tabiî onu da yaparız. Tabiî biz, en müsait şeraiti tek
lif ediyoruz. Bu hututu esasiye ile mukavele akdi im
kânı olmaz da. tadilât teklif ederlerse bittabi o tadilât
tan da Heyeti Celilenize malûmat vereceğiz. Şimdiki 
halde bu, bir arzı malumattır. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim müsaa
de buyurunuz, bendeniz tasdik demedim, tasvip de
dim. Eğer maksat arzı malûmatsa müzakereye lüzum 
yoktur. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Ben, Hariciye Vekili olarak ısrar ediyorum, 
Hariciye Vekili olmaklığım dolayısiyle söylüyorum, 
bu bir arzı malumattır. Hariciye Vekâletine tevcih 
edilen suallerin mesuliyetini musırran ben deruhde 
ediyorum^ 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bu Hariciye 
Vekâletine taalluk eder. (Tasvip işi başka, kabul baş
ka sadaları.) 

REİS — Efendim; müsaade buyurun, Hasan Beye
fendi, Meclise geldi mukavele hakkında Meclisi Âli-
riize bazı izahatta bulundular. Meclis azaları bu bap
ta sual soruyorlar ve söz istiyorlar, söz de söylüyor
lar. Bunu hangi nizamname ile menedeceğim. Yok
tur, şimdi benim vasıtai maniam... 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey, 
usulü müzakereye dair söz söyliyeceğim. 

REİS — Şükrü Bey; sualinizi bitirdiniz mi? 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Anlaşılmadı ki... 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Dİyarbekir) — Efendim; bu 

sekiz ay zarfında Maliye Vekâleti, ne gibi tetkikattaı 
bulunmuştur? Lütfen izalh buyurur musunuz? 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Heyetin gönderilen raporlarını almış, mem
leketin menafii ifctisadiyesini düşünmüş, tetkik etmiş, 
bu talimatı tanzim etmiş. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
arzı malumat mezar taşlarına olur. Biz mezar taşı 
değiliz. Bizimi burada Hükümetin salâhiyetini teca
vüz edip etmemiş olduğunu, mukavelenin itilâfname-
ye mutabık bulunup bulunmadığını tetkik etmekliği-
m'iz icabeder. Arzı malumat sözünü bir daha işitmek 
istemem. Bu arzı malumat sözü eski gayri mesul hü
kümdarlara mahsus basma kalıplar idi. Bundan son
ra öyle bir şeyimiz yoktur. Biz burada vekillerin 
her an harekât ve sekematını murakabe ötmek, yap
tıkları şeyin arzuyu millete muvafık olup olmadığını, 
salâhiyetleri dahilinde bulunup bulunmadığını tetkik 
ile mükellefiz. Benim telakkim bu şekildedir. Heyeti 
Vek'ilenin yaptığı şu mukaveleyi Mlâfnameye muva
fık değiMir diye yutabiliriz. Fakat arzı malumatla 
yırtılmaz. Çünkü mesul'iyeti zatiye ve şahsiyeîeri yok
tur. Ben kendilerini tebriye ediyorum. (O başka... sa-
aaları) Mesuliyetleri yoktur. Evet bizden aldıkları 
veçhe dairesinde hareket ettikçe mesuliyetleri yoktur. 
Mesuliyetleri yalnız icrada vukubulan hatalarından 
dolayıdır. Yani arzumuzu ifa ederken arzumuz hilâ
fında vaki olan hareketlerinden dolayı mesuldürler. 
Yoksa kanaati zaltiyelerii doîayısiyie, rnemleketlerirain 
mesuliyeti üzerlerine yüklenmiş, telâfisi gayri kabil, 
zarar şahıslarının imhasını bile ehemmiyet bahşolmı-
yan mesuliyetler dünyadan kalkmıştır. Yalnız mesu
liyetiniz veçihe haricinde hareket ettiğiniz zamandır. 
Yoiksa mukadderatı milleti size değil, on mislinize 
tevdi eltmek salâhiyeti bizde yoktur ve veremeyiz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Arkadaşlar, refiki muhtteremim Hasan Bey 
bir söz söylediler, Hariciye Vekili sıfatiyle onun ma
nasını tayin etmek isterim. Öteden beri Türkiye Dev
leti bilhassa Büyük Millet Meclisi Hükümeti sözünün 
eridir. Verdiği sözü tutar, imza koyduğu işi yapar ve 
bizim şanımızdır, şerefirn'izdiir, namusumuzdur, bizzat 
Türklüktür, Türklük bundan ibarettir. Binaenaleyh 
biz Ankara İtilâfnamesiyle taahhüt ettiğimiz şeyi ya-
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pacağız. Yalnız Ankara Mukavelenamesinin maddei 
mahsusası mucibince bu komisyon inikat edip muka
velenamesini bitirinceye karar tarafeyn serbestisini 
muhafaza edecektir. Dünyada her mukavele tara
feynce serbestiyi takyit eden bir şeydir. Elbette ser
besti kayda müreccahtır. Fakat söylediği söz... 

REİS — Yani hulasaten Tahsin Bey diyorlar ki 
buraya giden heyetin karşısına gelecek murahhaslar 
Fransa Hükümeti namına hareket etltikleıtinfl muş'îr 
vesika çıkarırlarsa ne yapacaklar? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Mukavele
name maddesi sarihtir. Yapılacak mukavele Türkiye 
ile Suriye arasındadır. Fransa Hükümeti Hariciye 
Nezaretinden gelecek değildir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Gelirse... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, gelirse gelir. Murahhaslarımız o zaman 
geldi der, o zaman ona göre düşünürüz ve tayin etti
ğiniz veçhe dairesinde hareket ederiz. Şimdiden buna 
karar vermek nabem evsinidir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Sözünüzü senet ittihaz 
ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim bendeniz de zannederim kî Yusuf 
Kemal Beyin verdiği izahattan başka bir şey söyleme
dim. Mukaveleyi akdetmek için evvelâ hudut mesai-
l'inin tayin edilmesi lâzımdır. Zannedersem henüz 

| kısmen hitam buldu, kısmen de bulmadı. Şimendifer 
I mesaili de bu mesele ile alâkadardır ve Suriye dahî 

heyeti bundan onlbeş gün evvel ikmal etmiştir. Bunum 
tehirinde menfaat mevcut olmasını söyfemekliğim 
esas itibariyle mukavelenamenin akdini tehir değil, 
diğer mesail ile birlikte hal ve intaç etmek gayesine 
mütevakkıftır. (Mesele yoktur sadaları.) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Nasıl mesele 
yoktur, rica ederim. Hatta o kadar mesele var'ki : 
Meclisin şahsiyeti maneviyesine, bu Devletin güm
rük siyasetinde takip edeceği bir iştJir. Bu dakikaya' 
kadar encümenlerle istihfaf edilerek şimdi gelmiştir. 
Bunda o kadar büyük mesele var M bu gelen; tetkîkalt 
olsaydı belki hakkımızı affedecektim. Kendi şahsım 
namına söylüyorum. Fakat maatteessüf encümenler
le istihfaf etmesinin cezası... Alelacele beyin eyledi
ğim tetkikatla gösterebUeeeğimi idldia ediyorum. Mü
saade buyurun, maatteessüf henüz meseleye vakıf ol
dum. Alınan notlarla arzı malumat mecburiyetinde 
kalıyorum. Bu notlar bu meseleye aittir ve gönül is-

I terdi ki... 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Encümene gide
cekti, onu arz edecektim arz edemedim. Bu müzakere 
edilecekse encümene gitmelidir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Sözümü 
lütfen kesmeyin kardeşim. Birincisi bugün mevzuu 
müzakere olacak meseleyi iki kısma ayırıyorum. Bir 
kısmı : Her ne olursa olsun encümene gitmek zaru-
retittdjgdir... Ait kısmıdır ki gümrük siyasetinde Mec
lisin kabul edeceği veçheye a'ititür ki onun hakkında 
umumî beyanatta bulunmakla beraber her halde en
cümene gitmesi lâzımdır. 

İkincisi : ki sözüme bura'dan başlıyâcağım. Bu 
meselenin şekli cereyanıdır ki bendeniz Maliye ve 
İktisat Vekillerini Meclise ıkarşı kusurlu görüyorum. 
O da şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
Fransa Hükümetiyle muvakkat bir itilâfname akdet
miş ve itilâf nameler in ihtiva ettiği ahkâmın birinde. 
Suriye'ye ait gümrük mukavelenamesi mütekabiien 
kabulünü taahhüt etmişler. Demek ki şimdi Devlet 
ayrı ayrı mukavele esasını kabul ediyor. Bu bir esas
tır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — İtilâfname-
nin muvakkat olduğunu nereden biliyorsun? 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin efendim. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurun. Hiç şüphe etmem ki dünyada müebbet bir 
mukavelename yapılabilsin ve böyle bir mukavelena
me bulunabilsin ve bu kusuru yer yüzünde hiçbir He
yeti Vökileye atfedecek kadar da insafım vardır. 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Affedersiniz Reis Bey, hangi muka
velenameden bahsediliyor. An'kara İtilâf namesinden 
mi bahsediyorlar? Bu muvakkattir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Ticaret mu
kavelenameleri muvakkattir. Binaenaleyh bu tic?ret 
mukavelenamesinde verilecek talimatta Devletin ka
bul edeceği gümrük mesaili mündemiş bulunacak. 
Ondan sonra da tarife kabul edildiği takdirde mahal
lince yapılacak tetkikata mündemiç malumatı müte-
ferria da ancak talimatın müteferrİ aksamını tedvir 
edebilecekti. Burada Maliye Vekili Beyefendiyi dinle 
dik ve Devletimizin takip edeceği hat ve hareket 
hakkında bir şey işitmedim ve söylemedikleri de çok 
muvafık olmuştur. Çünkü Meclisçe bu hususta bir 
karar çıkmamıştır. Ancalk müzakeresini teklif edebilir
lerdi. Böyle bir esas tekarrür etmeden de hiçbir mu
kavelename esasına girişmezdik. İkincisi, bu mukave
lenamedeki maddei mahsusa ahkâmına oraya bir he
yet gönderildi ve o heyet orada hem tetkike hem mü

zakereyi icraya memurdu. Biraz evvel Huzuru Âli
nizde cereyan eden mütebayin ve sonra Yusuf Kemal 
B^yin himmetiyle telif edilen beyanat resmen mua
mele yapılması kaldırılmış... 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Ben Hasan Fehmi Beyin fikrini söy
ledim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Kaldırılmış 
ise de hakikaten bu yaşamıştır ve bu yaşadığı içindir 
ki sekiz aydan beri yapılamamıştır. Şimdi hiç şüphe
siz hakkım yoktur. Beyefendiler müştereken reddet
tikleri beyanat hakkında aksini iddia etmiyen ancak 
eserden müessire intikal etmeğe de benim hakkım 
vardır. Binaenaleyh sekiz aydan beri bu hususta bu 
Devletin takip edeceği siyaset hakkında Meclisin hiç 
işgal edilmemesi, encümenlerin hiç kaale alınmaması. 
hulâsa: Bu gün sıkışık bir vaziyette Devletin esasına 
taalluk edecek bir iş hakkında Meclise ve encümen
lere hiç bir haber vermiyen... Karar alırken düşünül
memiş bulunması bu işi uyutmağa çalışmak fikrinin 
her şeye rağmen mevcut olduğunu gösterir. Eğer bu 
siyaset ise, eğer bu doğru ise neden Meclisin haberi 
olmadı, neden birlikte iştigal etmedik? İkincisi, aynı 
meselenin mühim bir ikinci noktası da müzakereye 
memur olan heyetin birden bire tebeddülüdür. Bu
rada Sururi Bey biraderimiz tarafından haklı olan 
suale karşı müsaade ederlerse burada olmayan arka
daşlarımın namına da bir parça izahat vereyim. Ora
ya giden arkadaşımız çök çalışmış ve hatta alelacele 
tedarik edilen şu talimatnamelerle Cenan i Bey bira
derimizin zaten alâkadar olarak toplamış olduğu ma
lumat teşkil etmiştir. Binaenaleyh o zat bu Meclisin 
kendisine verdiği salâhiyete ve vazifeye tamamiyle is
tihkak peyda etmiştir. Bunu daha evvel soracaklardı 
ve bu suale cevabı soracaktık ki sualde gayet haklı 
idi. Cevabı ümit ederim ki Maliye Vekili Bey vere
cekti. O zat birden bire neden tedbili fikir ediyor, ne
den istifa ediyor. Şuradan buradan istihbar ettiğimiz 
rivayette eğer varsa tabiî Maliye Vekili Bey izah ede
cekler. Kendisine istenilmeden büyük bir hakard ol
muştur. Yani Fransa Hükümeti tarafından gönderilen. 
müzakereye memur Generalin karşısında küçük gö
rülmüştür. Bendeniz istidraicn arz edeyim ki bu gün
kü Hükümetin, Fransa Hükümetinin ve bizim dostu
muzun ihtiyacı olduğu kadar bizim de o nisbette ona 
muhtaç olduğumuza kaniim. Bu maruzatımda kati
yen bir fikri tahriş değildir, bilâkis mukavelenamenin 
bir an evvel tarafeynin menfaatına olarak ikmal edil
mesine taraftarım. Bu izahatı verdikten sonra ilâve 
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ediyorum ki: Küçük görülen bir arkadaşımız hami
yeti dolayısiyle memleketini ve mensup olduğu Hükü
met ve memuriyetini müşkilâta maruz bırakmamak 
için istifasını vermiştir, kendisini takdir ederim. Çün
kü her halde aradaküçük bir sukefehhüm olduktan 
sonra dostluklarla kabili istihsal olan bazı iyilikler
den memleketimizi mahrum edebilir. Fakat buna mu
kabil Meclisin de, Hükümetin de bir vazifesi vardı. 
Hakikaten biz de onu küçük görmemeli idik, yani 
Vali Muhittin Paşayı omdan büyük gösterip tayin et
mekle fiilen itirazı tasdik etmek lâzımdı. Sonra de
niliyor ki hudut meselesi: Bu mesele yeni değil idi 
ki... Zekâi Bey varken mevcuttu ve o vakit Zekâi 
Bey pekâlâ riyasetinde devam edebiliyordu. Birden
bire rrti hler şey değişti? Sonra unutmayalım ki akde
deceğimiz mukavelename bu Devletin kapitülâsyon
lara vuracağı ilk darbedir, uzun müddet ahengi tan
zim edeceğimiz bir şeydir. Hulâsa bu mukaveleyi 
alkdeden ve orada çalışacaJk adamlar sulh devresine 
girdiğimiz gün bu Devletin birjbirini müteakip ak
dedeceği bir silsitei mukavelâta az, 'çok esas kabul 
edebilecekti ve bununla demek istiyorum ki ve Ha
san Beyefendinin fikirlerine kafiyen iştirak etmiyo-
mu ki, bu mukavelename en ziyade mazharı mü
saade olan diğer mukavelâta da tercih edilecek: Ha
zır efendiler, Ukrayna muahedesinde gösterilen dira
yet, veçhe ile artık bu memleket usulü at'i'ka veda et
miş olmalıdır. Biz Ticaret mukavelemizi her devletle 
ayrı ayrı akdedeceğiz ve işimize gelmediği gün onu 
'kabul etmiyeceğiz ve onu yırlarken bir harp devresi 
açmış bulunmıyacağız. Ticaret mukavelenameleri ne 
harp, ne de sulhnamelere merbut ve ne de en ziyade 
mazlharı müsaade olan bir millet usulü ile bizden ev
velkilerden ibret almak lâzım gelirse 45 sene Fran
sa'yı inleten usulü sakime bu devleti yeniden düşür
mek hatasına düşüreceğiz. Binaenaleyh akdedeceği
miz mukavelename çok mühim olmakla beraber diğer 
mukavelenameler gibi mazharı müsaade olan millet 
esasında almıyacaktır, usulünce diğerlerine numune 
olmıyacaıktır. Hatta bilvesile Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal Bey malum olan dirayetlerinden bilhassa rica 
ediyorum ki, Rusya dostumuzla ticarî mukavelena
meyi akdederken ta'biî dostumuzla menafiii mütekabile 
ve münasıebatı samiımanemize muvafık bir şekilde bir 
ticaret mukavelenamesini her iki taraf samimiyetle 
akdedeceği için ©siki Rusya mukavelenamesinde mev
cut olan cümleyi ıher ikimizin nefine olarak kaldırıl
masına delâlet etmesini rica ederim. Zannederim ki 
insaf ile düşünecek olurlarsa onlar da kabul edecek

lerdir. Çünkü gidipte Suriye'de yapacağımız bir mu
kavelename aynen Rusya mukavelenamesine tatbik 
edilmesi lâzım gelecek, neden? Artık bu usule dün
yanın veda edecek zamanı gelmiştir. Mukavelenin 
müddet meselesine gelince: Hakikaten mukavelena
melerde müddet ne pek uzun, ne de pak kısa olma
lıdır. Fakat bunu 5 sene kadar kısa bir müddetle ol
masını muvafık görürüm. Nihayet mütalaamı arz 
©diyorum. Görülüyor ki sekiz ayda tertip edilen sekiz 
ayda bozulan mukavelenameler her gün tekrar edile
cek ve her vakit yapılacak şekilde değildir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Mesele hakkın
da mı soyuyorsunuz? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Evet. 
ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Reis Bey, usu

lü müzakere hakkında &öz almışlardı. 
REİS — Hayır efendim, söz almışlardı ve mü

talaalarını arz ediyorlar. Ondan sonra Ali Cenani 
Bey var. Ali Cenani Beyden zonra da zati âliniz;.. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Bendeniz 
usulü müzakere hakkında söylemek istiyorum. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Şu halde 
arz ediyorum ki bugüne kadar - maksadımı hulâsa 
ediyorum - devam eden şekil doğru değildir. Binaen
aleyh hatanın neresinden dönülse kârdır. Bunun için 
memleketin hakikiyle ve az çok mevcut olan vasatı 
ilmiyle bir heyet yapılması ve gümrük siyasetini Mec
lis ve Hükümet müştereken tayin ettikten sonra onu 
dirayet ve malumatiyle ve arkadaşlariyle beraber yap
mağa çalışacak bir heyete tevdi edilmesini talep edi
yorum. İkincisi, bu veçhe doğrudan doğruya Mecli
sin hakkıdır. Gerek gümrük ve gerek talimatname 
meselesinin evvel emirde Muvazenei Maliye ve diğer 
Maliye ve İktisat Encümenlerine havale olunmasını 
ve ilk atacağımız adımların sağlam olması için bu
rada esaslı surette müzakere edilmesini talep ederim. 
Badema Hükümetteki arkadaşlarımızdan bu gibi Dev
letin mukadderatına taal.ük eden bu gibi işlerde en
cümen refiklerinin kendilerinden daha yabancı - ken
di hesabına soyuyorum - ve kendilerinden daha az il
men aciz olsak ta memlekete alâkadar olacak arka
daşların istikan mesaîden mahrum edilmemesini talep 
ederim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bende
niz evvelce sual şeklinde sorduğumu yine tekrar ede
ceğim. Burada biı talimatrJaime okundu. Bu talimat
name üzerine gümrük mukavelenamesi müzaıkere olu
nuyor. Bu talimatnamede; biz böyle talimatname yap
tık, murahhaslarımıza bunu veriyoruz, murahhasları-
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mız da bunun üzerine hareket edecekler deniliyor. 
Bendeniz bunu anlarım. Fakat okunan talimatname 
bizden tasvip şeklinde çıkacak ise usulü dairesinde a:i 
olduğu encümenlere gittikten sonra Meclise gelmeli 
ondan sonra burada müzakere edilmeli, tasvip edilip 
öyle gitmeli. Başka şekilde müzakeresinin imikânı yok
tur. Şimdi bendeniz soruyorum; talimatnameyi, me-
vaddı, içimizde hatırlayan kimse var mıdır? (Hayır 
sesleri) Hafızam o kadar kuvvetli olmadığından ben
deniz hatırlıyamıyorum. Eğer kabul edilmek icabe-
diyorsa neyi ve ne üzerine müzakere ediyoruz, bu
nu bilmiyoruz. Eğer Encümene giderse tetkik edilir, 
tab ve tevzi edilir, ona göre belki hayırlı ve nafi bir 
takım tadilât yapılabilir ve belki de kabul edebiliriz. 
Bendeniz arz ediyorum ki eğer bunun müzakereci ica-
besdiyorsa ve Meclisin tasvibi alınmak lâzım geliyorsa 
Encümene gitmeli, eğer bize malumat verilip-e mu
rahhaslara tebliğ edileceikse edilsin. Ondan sonra ya
pılan mukaveleyi! tasdik hususunda tabiî müi-kere 
edeceğiz. Hakkımızı muhafaza ederiz, tasvip ederiz. 
Fakat bu tarzda ezberden bir müzakere çıkarmak 
doğru değildir. Eğer Meclisin tasvibi almaca'ksa her 
halde müzakeresi icabediyorsa Encümene gitmelidir. 
Bu kadar. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun; Maliye Ve 
kili Beyefendi Heyeti Âlinize mufassal bir talimat 
okudu. Bu tasvip talebi olmasa da Heyeti Âlinizin 
noktai nazarını anlamak istemesi lâzımdır. Ba.7ka bir 
şey/ değildir zannederim. Bazı rüfeka da bu baplaiki 
noktai nazarlarını bildirmelc için Riyasetten söz iste
diler bunu men etmek için de bir hakkı yoktur ve 
bu hakkı Riyaset kendinde göremez. Şu halde mesele 
öyle cereyan ediyor. Neticede bazı tekâlif olursa öna 
göre takrir muhteviyatlarını Heyeti Âlinize arz ede
rim. Ona göre Encümene mi gidecektir, yoksa mü-
zalkeresi mi kabul edilecek mesele taayyün eder. 

MAHMUT CELÂL BEY Saruhan) — Bendeniz 
de aynı mevzu üzerine maruzatta bulunacağım. Biz 
bu hususta böyle beyanatta bulunarak Heyeti Veki-
leye malumatımızı söylemek suretiyle tenvir 
şeklinde mi hareket edeceğiz, yoksa bu 
fevkalâde mühim ve bizim Fransızlarla olan 
siyasetimize ve dostluğumuzun devam ve ade
mi devamına dair olan mesele için dahi tesir 
yapacak olan bir meseleyi Encümene göndermeden 
burada bir noktai nazarımı tayin edeceğimiz mesele 
budur. Eğer bu mevzubahis olacak ise burada doğ
rudan doğruya yalnız okumakla bunu ihata etmek 
her halde müşkül bir şeydir. Encümen bunu alelusul 

tetkik eder. Berideniz de Ali Şükrü Beyin mütalaatına 
iştirak ediyorum. Encümene gider ve sonra buraya 
?elir müzakere cereyan eder, çünkü mesele çok mü
himdir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Efendim, Encümenin tetkiki meselesi gerçi mühim 
bir mesele olduğundan lâzım ise de bunun için alel
usul tabi olunmak, tevzi olunmak lâzımdır. Çünkü 
her iki taraf arasında alınıp verilecek bir şeydir. Ha
sımlar bunu anlar ve manevra çevirirler. Bunun için 
tabı ve tevzi netice itibariyle aleyhimize çıkar. Bu
nun için evvelce encümen tetkik edecekse tabı ve tev
zi edilmeden hafi olarak müzakere etmek lâzımdır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Tabı meselesi bu bizim 
azamî asgari yapacağımız bir iştir. Bunun bir nüsha
sını biri alıp götürse ve Suriye murahhasına tevdi et
se kâfi. Binaenaleyh böyle şeyler tabı edilemez. Fa
kat Meclisi Âli ve Encümen bunu uzun boylu müza
kere edebilir. Onda bir şey yok. Fakat tabı meselesi 
doğru değildir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
bu müzakere veçhe müzakeresidir. Karar katî değil
dir. Biz bir talimatname müzakere ediyoruz ve bu 
da ihzari mahiyettedir. Aşağı yukarı ahkâmı da biz
ce anlaşılmıştır. Şimdi veçhe hususunda Heyeti Ve
kile şu vadide serbest midir, değil midir?. Yoksa ka
rarı katî verilecek değildir. O kararı katiye orada 
verecektir. Yalnız orada nafiz olmazsan ne olur? Bu 
bir talimatname ve veçhe müzakeresidir. Vekilin yap
tığı şu muamele salâhiyeti dahilinde midir, değil mi
dir? Vekil salâhiyetini tecavüz etmiş midir, etmemiş 
midir? Mahiyeti budur. Bu vadide müzakerenin ce
reyanını istirham ediyorum. 

REİS — Efendim, hata etmiyorsam veçheleri en
cümenler tetkik ediyorlar ve Meclise arz ediyorlar. 
Öyle olduğu halde de bunda bir makûsiyet var. He
yeti Umumiye 200 - 300 kişi veçheyi müzakere eder
se günlerce devam eder zannederim. Meclisi Âlinin 
takip ettiği usul eğer hata etmiyorsam, tekrar edi
yorum veçhe usulünü encümenler tertip ediyor. Onun 
için efendim, bu müzakere devam eder, takrirler var
dır, Heyeti Âliyenin nazarı tasvibine arz ederiz. Han
gisi! kabul edilirse o suretle muamele yaparız. 

ALİ CENANİ BEY (Aymtap) — Efendim, ben
deniz esas dahilinde maruzatta bulunacağım. Bende
niz Sezaî Beyin yaptığı tetkikatın noksan olduğuna 
dair bir arkadaşımızın beyanı fikretmesi üzerine söz 
almıştım. Fakat mesele diğer bir arkadaş tarafından 
beyan olunan bahse intikal etti ve bendenizin de ma-
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lumattar olduğuma dair bir bahis geçti. Öhun için 
Heyeti Celileyi biraz daha tenvir etmek isterim. Sezaî 
Bey hakikaten kendisine teveccüh eden vazifeyi bi
hakkın ifa etmiştir. Bendeniz gerek Adana'da iken 
ve gerek Kilis ve Ayıntab'a geldiğim zaman ve av
detimde yaptığım tetkikatta hemen kamilen kesbi 
vukuf ettim. Memleketin ahvali iktisadiyesini, ihti-
yacatını, gümrükler hakkında ne suretle bir itilâf 
akdedebileceğimizi bizim menafii âliyemizi, memle
ketimizin ziraatini, iktisadını, ticaretini muhafaza ede
cek esasları bihakkın tespit etmişti. Yani bendeniz 
diyorum ki bir vazife tevdi edilen her hangi bir ar
kadaşımızdan daha ciddi olarak çalışmış ve bunda 
bir çok esaslar tespit etmiştir. Sezaî Beyin gönderdi
ği rapor iki tane değil bir tane olabilir. Fakat o ra
porlar maksadı temamiyle ifham edecek derecede 
mükemmeldir. Yapılacak itilâfın hututu esasiyesine 
gelince: 

Heyeti Vekile gönderdiği komisyona icrayı mü
zakere için bir kararname veyahut itilâfname yap
mış ve tahtı karara almış ve Heyeti Celileye bunun 
hututu esasiyesi hakkında beyanı malumat etmek 
üzere arz etmiş, bendeniz bunu şimdiden encümenler
de müzakeresinde teahhur cihetiyle belki faideden 
ziyade zarar telâkki ediyorum. Bu gün Suriye ile 
akdolunacak itilâfın bizim tayin edeceğimiz derecede 
bir müzakere açılarak başlanabilip başlanamıyacağı 
çayı mülâhazadır. Olabilir ki bizim yaptığımız çok 
dar olur, onların metalibi de çok yüksek olur. Eğer 
gönderilecek talimatname elestikiyeti haiz olmazsa 
arada bir burudeti mucip olur. Faideden ziyade za
rarı müeddi olur. Bendeniz yalnız bu gösterilen hu
dut üzerine söylemek isterim - ki bu çizilen hudut 
vakia pek müemeldir. 

Bunun için tafsilât vermek icabeder. Fakat gön
derilen heyeti murahhasa muktedir ise bu hudut da
iresinde menafii memleketi muhafaza edebilirler. 
Yalnız arzu edilecek bir mesele vardır ki Fransa ile 
bu müzakerat altı aydan beri devam ediyor. Henüz 
açılamıyor. Bizim bir takım metalibimiz onların isa-
tına mani oluyor. Bahusus hudut mesaili; bizim Suri
ye hududundaki mühim bir iki nokta bu müzakere
nin başlanmasına taalluk ediyor. 

Meselâ Kilis kasabasının hemen beş kilometre 
cenubundan geçen bir hat o memleketi âdeta mef
luç bir hale getirmiştir. General Goro ve Fransız he
yeti oradan bize biraz müsaadekârlık yapıyor, fakat 
şurasını arz edeyim ki bunu mu müzakerenin bit
mesine değil, başlanmasına talik ediyorlar. Orada 

Keru dağında beylik bir nokta vardır ki bizim bunu 
elde etmemekliğimiz ilende bizim için büyük bir 
gaile açabilir. O meselenin hallini de aynı mesele
nin yani itilâf müzakeratının başlanmasına talik edi
yorlar. Diğer ihtiyacatı askeriye var. Tabiî bende
niz asker olmadığım için ciheti askeriyeye dair ben
deniz malumat veremem. Müdafaai Milliye Vekâleti 
iyi bilir, onların da bir takım metalibi varmış ki 
onlar da yine bu müzakeratın başlanmasına taalluk 
ediyor. Şimdi yalnız Heyeti Celileye bu arzı malû
mat cihetinden gelmiş olan bu meseleyi encümenlere 
gönderip uzun müddet sürdürecek isek hakikaten 
bendeniz bunu muvafık göremiyorum. Çünkü zaten 
altı aydan beri halledilmiyen bu mesele üç ay daha 
sürecekse fena bir şekle girer. Yani bu ciheti Heyeti 
Celileye arz etmeği muvafık görüyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim. 
evvel be evvel Hariciye Vekili Beyden bir şey soru
yorum. Fransızlar gönderilen Mebusun sıfatını Ge
neralden küçük gördüklerini protesto etmişler mi
dir? Hükümet buna muttali olarak değiştirmekle sı 
fatı mebusiyetinin... Efendiler, Heyeti Celilenizin da
hilde ehemmiyeti fevkalâdesi olmakla beraber hariçte 
yalnız Türkiye Milletini bu vasıta ile tanıyor. Hü
kümdar sıfat ve salâhiyetini ve bir rey ile bu sıfat ve 
salâhiyeti camidir. Ekseriyeti bir rey ile hasıl olu
yor. Demek her şahsın reyinde hükümdarlık kudreti 
mevcuttur. Öyle cüzî ki kül ifade eder. Öyle cüzî ki 
reyiyle kül ifade eder. Çünkü bir rey ekseriyeti ih
raz eder. Müsaadenizle tekrar etmek ıstırarında kalı
yorum arkadaşlar. Arkadaşımız Zekâi Bey hakkında 
Fransızların dediği zaman yani onun sıfatı kendi 
Generallerinden dun olduğunu iddia ettikleri zaman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini tanımış 
ve hitabını bu millete yapmıştır. Türkiye'nin şahsiye
ti maneviyesinin yegâne vasıtası Meclisin ' şahsiyeti 
maneviyesidir ve burada tecelli eden bir şahsiyeti 
maneviyedir. Azada ve her azada cüzî olduğu halde 
kül ifade edecek kadar bir kudret mevcuttur. Heyeti 
Vekile tabi olduğu bir azanın ve bir aza başında Hü
kümdar kudretini haiz olduğunu bilip onlara pro
testo edilmesi lâzım iken etmiş midir? Bunu sual edi
yorum. 

Sonra Heyeti Celileye bir şey hatırlatmak istiyo
rum. Hini teşekkülden beri hududu esasiyesini ve veç
he diye bağırdığı halde daha Devletin gideceği yolu 
henüz tayin edemedi. Bu sulh mesaili hakkında Mu-
vazenei Maliye Encümeninin tahminen bundan iki 
ay evvel bir teklifi vardı. Hafi celsede müzakeresi lâ-
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zım gelirken maalesef şimdiye kadar bu cihet nazarı ı 
dikkate alınmamış ve makamı Riyaset Meclise tevdi 
etmemiştir. 

REÎS — Nedir efendim? 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Muvazenei 

Maliye Encümeni mütehassıs celbiyle gerek böyle ma
lî ve gerekse gümrüklere ait ve gerek haricî ve adlî 
mesaili müzakere etmek için bir istihzaratta bulun
mak teklifinde bulunmuştur. 

REİS — Bu ahvali maliye hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeninin mazbatasında mıdır? 

SALÂHATTÎN BEY (Mersin) — Hayır efendim 
öyle değil. 

REÎS — Bu mazbata dahilinde mi? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Ayrı efendim. 
REÎS — O halde bu okunmuş ve havale edilmiş

tir efendim. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Şimdi efen

diler, geçen sene bu acı misal başımızdan geçti. Fa
kat iğmazı ayan ettik. Bekir Sami Bey heyeti Loid 
çorca gittiği zaman loid corc ne istiyorsunuz de
mişti. 

Deyince apışmışlar, efendim yirmi dört saat 
müsaade demişler. Efendiler Sevr muahedesinin han
gi maddelerini hangi suretle tadil istiyorsunuz, de
seydi ve ahvali maliyenizi nasıl görüyorsunuz de
seydi, efendiler Bekir Sami Bey kendi dirayet ve fe-
tanetinden bir şey söylerdi. 

Fakat bizim için muta ve meşru olabilir mi idi? 
Büyük Millet Meclisi şu zaruretleri gördükçe zan
nediyorum, bu hadisat bizi teyakkuza davet ediyor. 
Bu hadisat her halde yirmi dört saat Avrupa'nın vu-
kubulacak sulh konferansı on gün sonra müzakeresi
ne hazır olsun dediklerinde belki Hariciye Vekâleti 
kendi kanaat ve içtihadına göre bir şey yapmıştır. 
Fakat Büyük Millet Meclisi bunu görmemiş ve mut
tali olmamış hatta veçhenin manası bu suretle an
laşılacaktır. 

Buradan sellemehüsselâm bir heyet kalkıp gidecek 
ve Heyeti Celilenin haberi olmadan orada bir şey 
yapacak, geldiği zaman efendim, biz bunu istemiyo
ruz, biz azamî, asgarî esaslar üzerinde istikbal için 
hudut ve hareketimizi çizmek mecburiyeti katiyesin-
deyiz, işte bir proje, bir talimatname geldi, bakınız, 
ne güzel bir misal oldu. Kaldı ki efendiler Heyeti 
Vekilenin salâhiyeti dahilinde midir? Suriye Devleti 
ile münasebeti nedir, buradan üç sual çıkar. 

Suriye Devletini bugün Misakı millî hududu ha
ricinde olarak bulundurmak iztiranndayız ve bize de 
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tekme vurdular,- bunu unutmadık. Fakat bunu cahil 
yaptı, ecnebi tebaası yaptı. Fakat buna uhuvveti 
islâmiye tabiî nefret etmiştir. Biz bu his tesiri altın
da kendi siyaset projemizi değiştiremeyiz. Ne olur
sa olsun biz oradan bir tekme yedik. Orada şahsi
yeti maneviyesini haiz bir Hükümet vardır. Benim 
karşıma gelen Fransız, Fransız'ı göndermiyecek, va
zife ona düşer, ben orada hudut çizdim. Misakı Mil
lî böyle, orada ben kimi tanıyorum? Gelen bir Su
riye memurudur. 

Fakat Suriyeliler ne kadar insanlığa ve kendi 
namuslarına sahipler ise sahiplik kendilerine aittir. 
Ancak bizim buradan fuzuli söylememiz, diyorum, 
kalbimiz sızlar ve vatanımızın eczasındadır. Ne ya-
yapalım kj zaruret. Bu gün bir elde seksen küp tu
tulmaz. Biz tutmuşuz bu ıztırar bizi mazur gösterir. 
Cihana karşı ve Allaha karşı bu vazifei yegâne, ek
seriyeti müslüman teşkil eden Suriye Hükümeti do-
layısiyle o küfranı nimet etmiş kısımdır. Allahtan 
temenni ederiz ki o kuvveti islâmiye bizi yine birleş
tirir. O başka meseledir. Yoksa o his altında burada 
şöyle midir, böyle midir? Suriye'ye ait bir mesele
dir. Vazife onlara aittir. Bize ait değildir. Yine Ha
riciye Vekiline karşı bir mesele söylüyorum. Bu Ze 
kâi Bey meselesi dolayısiyle söylüyorum. Muhtar Bey 
efendim diplomatik sıfatı haiz olan zevatın Rusya'
ya gelmesi tekessür etti. Bu nazarı dikkati calip, ge
lecek adamlara adi pasaport verilmesi. Çünkü Rus
ya'da kanun yok. Asayiş yok. Bunun için şu tahtada 
bir ilân gördüm Bundan sonra Rus hudutlarından ge
çecek, gelecek adamlar sıfatı diplomatikiyeyi haiz de
ğil. Canım nasıl haiz değil efendim. Hâkimiyeti mil-
liyeyi icabında nefsinde bir rey ile tecemmu etmesi 
gibi ve bütün kudreti celbeden bir ferdin bu'suretle 
tutulup müzakerattan çıkarılması... Muhtar Beyin bu 
işarı nazarı dikkate alınmaması lâzım gelirken bunun 
bize tebliğ olunmasının sebebini Hariciye Vekili muh
tereminden anlamak istiyorum. Bu Zekâi Bey mese-
les cihana karşı Hükümetin mevkiini düşürecek ma
hiyettedir. Çünkü 3-5 adam bir kabine, bilmem ne, 
kimin hesabına eskiden bir Hükümdar olurdu, bir 
kabinesi olurdu. Evet, hayır ve şerri elinde bulunur
du. Fakat bugün günlerinin bu sıfat ve salâhiyetinden 
münezzeh olduklarını unutuyorlar mı? Yani bundan 
bendeniz kendime bir paye., değil efendiler. Bu mil
letin ve Meclisin şerefidir efendiler. Bunun için her 
Mebusun sıfatını hürmet etmek bu suretle milletine 
hürmet etmek, varlığına, hissiyatına hürmet etmek 
bu bir zarurettir. Zatı meselede noksanımız yalnız 
bu değildir, efendiler. Yalnız Suriye gümrükleri değil-
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bu da esas olacaktır tabii- umumidir. Binaenaleyh 
her halde mütehassıs celbiyle alınacak neticeyi biz 
bugünden tekarrür ettirmeliyiz, tayin ve tespit ettir
meliyiz. Her Vekil kapitülasyonlar hakkında ne fikr 
vardır, umuru idare hakkında ne fikr vardır, Mecli
sin azami fedakârlığı ne olacaktır? Hangi şeraite va
bestedir? Hudutlarımızdan buradan şu fedakârlığı yap
tık. Batum'dan şunu yaptık. Diğer taraftan da bir fe
dakârlık mümkün müdür? Değil midir? Bunlar şimdi
den vazifemizdir. Ahvali maliyemiz hakkında istikbal
de düyunu umumiyemiz var, reji var, bilmem ne var, 
yüz bin sual var. Misakı Milli burada mana ifade et
mez efendiler. Yani hissiyatınıza Misakı Milli kelime
si tercüman olamaz. Onun tahtında cilt, cilt kitaplar. 
teşkil edecek usuller var. Zaruretler var. Biz bunları 
tespit etmezsek Misakı Millinin hakkımızı dava etti
ğine kani değilim. Milli hudut başka, milli istikraz 
başkadır. İktisadi, mali, adli bir çok tazyik altında
yız. Efendiler, belki Avrupa'lılar değil oraya kadar 
Viyana'ya hudut verir. İsmi nedir? İşte ismi Suriye 
hududu gibidir. Onlar mıiüi iştigâlimizi yıkmak isti
yorlar. Milli hududun ehemmiyeti yoktur. Bugün çer
çevesi içerisinde İstanbul var. İstanbul'dan niçin sor
muyorsunuz, biz niçin İstanbul'a gitmiyoruz, İstan
bul bizden değil mi? Misakı Millimiz dahilinde de
ğil mi? Yani Suriye'yi mevzubahis ediyoruz böyle. 
Fakat zaruretler, ihtiyaçlar karşısındayız böyle. El
hâsıl efendiler mesele bununla bitmez. Tevfik Rüştü 
Bey güzel izah buyurdular. Gitmek ıstırarındadırlar. 
İstiklâl için her halde bunun... Heman temin edecek 
şu takrirlerin acilen müzakeresi ile işin hallini tek
lif ediyorum. 

REİS — Efendim, Hüseyin Avni Beyin-bahsettik-
leri mütehassıslara ait Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası hayli zaman evvel hafi celsede ruzna-
meye dahil olmuştur. Şimdi tahkik ettim. Maalesef 
teahhur etmiştir. Çünkü malumu âlileri hafi celsede 
bahsedilmek lüzumu görüldükten sonra, hafi celse
lerde ruznameyi şimdiye kadar takip etmek imkânı hâ
sıl olamamıştır. Misali işte şimdi Maliye Vekili Be
yefendi hafi celsede Suriye gümrükleri hakkında bazı 
beyanatta bulunacaklarını söylediler. Müstacel oldu
ğunu söylediniz. Heyeti Âlinize arz ettim, kabul et
tiniz. Hafi celse açıldı. Hâlâ o münakaşat devam 
ediyor. Bundan sonra da aynı müstaceliyetle Heyeti 
Alinizi tenvir etmek isteyen Hariciye Vekili Beyefendi
nin beyanatı devam edecek. Ruznamede bu belki de 
mevzubahis olamayacak. Bir celsei hafiye için de ay
rı bir gün olursa... Günlerimiz tarzı mesaiye taksim 
edildi ve Heyeti Âliyenizce kabul edildiği için an

cak bir talep ile veya mühim bir ihtiyaç ile Heyeti 
Âliyenize arz olunacaktır. Yani zarureti mutlaka kar
şısında böyle oluyor. Faraza bugün Hükümetin ver
diği bu programın lüzumunu hisseden Riyaset, hayır 
böyle şey olamaz, müzakeresi tayin edilen diğer mesail 
var diyebilir mi? Ben Makamı Riyaseti işgal etmek 
itibariyle arz etmeğe mecburum ki bu tarzda giderse 
bundan başka türlü de idare dilemiyor. Bunlar bir 
saniye bile hatıra gelmesin ki bir maksadı mahsusla 
yapılıyor. (Hayır, hayır sesleri.) Yani imkân dairesin
de çalışılıyor ve biz de isteriz ki bunlar hemen hal
ledilsin. Haftada beş gün kabul ettik bundan fazlası 
olamıyor. Çünkü Meclisin vazifesi malâyutaktır. İc-
rai, teşri her umuru müzakere etmek salâhiyetinde 
olan bu Meclisin vazifesi tahammülsüzdür. Allah 
cümlemizi muvaffak eder inşallah. (İnşallah sadaları.) 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLt (Kas
tamonu) — Efendim, Hüseyin Avni Bey Hariciye Ve
kâletinden üç sual sordu. Birinci sual, Zekâi Beyin is
tifasına mütealliktir. Zekâi Beyin istifasına dair telgraf-
namesi şimdi dairededir. Getirilebilmiş olsaydım me
sele hallolunurdu. Yalnız muhteviyatından hatırımda 
kalanları arz edeyim. (Söylediğiniz sözler kâfi sa-
dalar.) Uğrayacağı muamele aynı zamanda benim 
uğrayacağım muameledir. Çünkü ben Hariciye Ve-
kilinizim. Mazallah Meclise bir hatar -hakaret ke 
limesini kullanmak istemiyorum- olmamıştır ve ola
mayacaktır, inşallah. (İnşallah sesleri.) Yani Meclise 
gelmesi lâzım gelen bir şey olursa evvelâ bana ge
lecek. Binaenaleyh arz ediyorum, Meclise karşı bir 
şey olmuş ise olanı kendi üzerime alıyorum. Fakat 
emin olunuz ki olmamıştır ve Zekâi Bey biraderimiz 
benim noktai nazarıma göre bihakkın çalışmış ve bi
hakkın ifayı vazife etmiş ve memlekete karşı pek 
büyük bir fedakârlık göstermiştir. Zekâi Bey birinci 
telgrafında istifa etti. Sebebi ise Fransızıar'dan bir 
mektup gelmiş, onda diyor ki Suriye tarafından 
Gümrük Komisyonu için filân, filân memur edildi. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Hepsi Fransız ol
mak üzere... 

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ) (Kas
tamonu) — Memur edildi diyor. General Goro bu 
komisyonun Riyasetine General Petlayı da memur et
mek istiyor ve buna mukabil sizin bir zabit tayin et
meği nazarı itibara alacağını tabi bir şeydir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Müsaade 
buyurur musunuz, bu mektup kime veriliyor? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu mektup 
Hâmit Beye veriliyor. Hâmit Bey bu mektubu ya bir 
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hata eseri olarak veya ligarazın Zekâi Beyin eline ve
riyor. Zekâi Beyin tabii bundan fevkalâde müteessir 
oluyor ki -yerden göğe hakkı vardır- istifa ediyor. Bu
nu Heyeti Vekilede tezekkür ediyoruz ve Zekâi Beyin 
mesaisini takdir ediyorum ve kendisini tekrar reis in
tihap ederek kendisinden kabulünü rica ediyoruz. O 
zamana kadar da malumu âliniz komisyon teşekkül et
memişti. Yalnız Zekâi Bey memur edilmişti. Ahiren 
komisyon teşekkül ediyor ve kendisine tayinini yaz
makla beraber kendi kalemimle onun gönlünü ala
cak sözler yazıyorum. Fakat Zekâi Bey tekrar is
tifa ediyor ve diyor ki Heyeti Vekilenin hakkımda 
gösterdiği şeye şöyle böyle şey ederim. Fakat bir 
defa bu muamele vaki oldu diyor. Laport'un bana 
karşı bir tarziyesiyle bunun önü alınabilirdi ve ben 
yine bizim Gümrük komisyonuna devam edebilirdim. 
Fakat zatı maslahat Hükümetimizin bu günlerde Fran
sızlarla olan münasebatı itibariyle ben başka bir za
tın burada çalışmasını evlâ görüyorum, diyor. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Çok te
miz hareket etmiştir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Evet çok 
temiz hareket etmiştir. Ben kendi hesabıma Zekâi Be
ye karşı pek çok... Onun için Zekâi Beye karşı Hü
seyin Avni Bey biraderimizin sorduğu sual itibariyle 
vukubulan muamele budur. Laportün bu sözüne bir 
hakaret manası vererek, habbeyi kubbe yaparak bir 
protesto istemek zannediyorum istememekten daha 
evlâdır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Böyle ol
duğu için ben de muvafık görüyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Cereyan 
eden hadisat budur ve tekrar ediyorum, gıyabında 
söylüyorum. Zekâi Beyin harekâtı gayet merdane 
ve bilhassa vazifesi itibariyle gayret müddekkikane bir 
harekettir. 

Gelelim ikinci suali; dediler ki Muhtar Bey bir şey 
yazmış, bundan sonra Batum tarikiyle gideceklere ve 
ezcümle Mebus arkadaşlara diplomatik pasaport ver
meyeceğiz diye yazmış. Zannederim tezkere Makamı 
Riyasettedir, istermiş diye yazdım Meclisi Âliniz de 
bunun muktezasını bize bildirsin dedi, Meclisi Âli ve
rilecektir der bize. Hariciye Vekil ver der, ben de ve
ririm. Bitti başka bir mesele yoktur. Yalnız Makamı 
Riyaset öyle tensip etmiş ise Makamı Riyasetin bi
leceği iştir, tabii. Sonra maatteessüf bazı Mebus ar
kadaşlarımızdan bazılarının ellerine vermiş olduğu
muz pasaportların sui istimale uğradığını öğrendim. 
Bilmiyorum, benimkilerden mi, yoksa başkaları mî? 
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Tahkik ediyorum. Kuryelerimizden ticaret edenlerden 
yakalananları öğrendik. Onun için (Pasaport diplo-
matikyin önünü aldık. O suretle yazmaya mecbur ol
duk ve elbette ve elbette Hariciyeden giden bir memu
ra (Pasaport diplomatik) verirsek usulün haricinde ben 
ona verdim. Çünkü Meclisi Âlinizin karariyle her 
isteyene (Pasaport diplomatik) evleviyetle veririm; 
ikinci cevabım da bu. 

Gelelim üçüncü cevaba : -ki ehemmiyetlisi de bu
dur- Arkadaşlar, evvelâ bu mesele Hükümetten ev
vel, Hariciye Vekilinden evvel Meclisi Âlinize aittir 
ve bendenize sual teveccüh etmez. Çünkü ben Hari
ciye Vekili burada bir maksadı mahsus ile yani bana 
söylettirmek için veya malumat almak için suallere 
maruz kalıyorum. 

BİR MEBUS BEY — Bu sual sizden değildir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Geçen gün 
malumu âliniz Edirne Mebusu muhteremi Faik Be
yefendi Nihat Reşat Bey hakkında bir sual sordu. 
cevap veremeğe mecbur idi. Fakat bana sorarsanız 
ben cevap vermek istemiyordum. Çünkü ısrar ettiniz. 
evet. Nihat Reşat Beyin mevkiini pek müşkül hale 
koyduracak sözler söylettiniz. Söylemek istemezdim, 
fakat söylettiniz. Söyle dediniz. Onun için benim bi
leceğim Misakı Millidir. Arkadaşlar ben bir çaresini 
bulur da Heyeti Vekilenin muvaffakatiyle sulh için 
bir çarei tesivye bulursam, açık söylüyorum, o tabii 
size gelecek, fakat ben pek mühim bir meseleyi mev
zubahis etmiş oldukları için ve bütün istikbali nazarı 
dikkate alarak. mesü liyetten teberri etmek garaziyle 
şunu arz ediyorum ki bu pek ağır meseledir, pek 
ehemmiyetli meseledir ve biz sulhte azami ne yapaca
ğız? Asgari ne yapacağız? Rica ederim. Bu hiç kim
seden ademi emniyeti istilzam etmez ve yüz kişinin 
içinde konuşulmaz, âdet değildir. Binaenaleyh Hari
ciye Vekili temamen emrinize amededir. Hariciye 
Vekili sizin çizdiğiniz yolda gidecektir. Hariciye Veki
line şimdiye kadar verdiğiniz program, çizilmiş muay
yen yol Misakı Milli idi, ahvali nazarı itibara alırsınız. 
her şeyi şey edersiniz. Misakı Milliyi tetkik edip et
memeği nazarı itibara alırsınız, ona göre kararınızı 
verirsiniz, bana dersiniz ki: Hariciye Vekiline, Hari
ciye Vekili şu yolda gideceksiniz, ben öyle gideceğim. 
Milletin menafiine ufak bir çare bulupta mesuliyeti 
üzerine alarak bir şey yapabiliyorsa onu da size ge
tiririm, çare budur... Fakat tekrar tekrar arz ediyorum. 
ihtisasa müteallik mesailde Hariciye Vekâleti dedik
leri gibi hakikaten vesaite malik değildir. Sonra ar
kadaşlar yine zaman oluyor, diyoruz ki; sonra diyor
sunuz ki: siz vekiller hayır işinize geldiği vakitte 
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Meclisin sıfatı icraiyesi vardır. İşinize gelmediği za
man da her istediğiniz şeyi yapıyorsunuz, diyorsunuz.. 
İki tarafta zannederim ki haklıdır. Fakat yalnız şu
rası sabittir ki burada öyle karşımızda kabine var. 
Burada bir Meclisi teşrii var. Meclisi teşrii Kabine
ye hiç karışmaz, Kabine; Meclisi teşriiye karşı yalnız 
kanun hususlarında müracaat eder. Bir Heyeti Vekile 
yoktur. Onun için ihtisasları olanlardan Hariciye Ve
kâletine bu bapta muavenet etmek isteyenler varsa Ha
riciye Vekâleti maalmemnuniye, kemali minnetle bu
nu kabul eder. Maliye mesailinde, iktisat mesailinde 
vesair, vesair umum meseilde. Çünkü bunlar hakika
ten noksandır. Hüseyin Avni Beyin dedikleri gibi Ha
riciye Vekâleti vazifesi olduğu için az çok bir şey 
yaptı. Ledelhace söylenecek sözleri hazırladı, fakat 
bunlar kendi ihtisası dairesinde mümkün olduğu merte
be hazırlanmıştır. Onun için şu liman şöyle olacaktır, 
bu liman böyle olacaktır, bu hususta Hariciye Vekâ
letinin ihtisası yoktur. Binaenaleyh iki kelime ile ce
vap veriyorum, Hariciye Vekâleti Meclüsi Âindn bu 
hususta temamiyle emrine amadedir. Yalnız Harici
ye Vekâleti şu noktada Meclisi Âlinizin nazarı dik
katinizi celp eder ki şeraiti sulhiyemizin azami, as
garisi münasip veçhile görüşülmeli ve münasip veç
hile tayin edilmeli. (Doğru sesleri.) 

SALÂHATTlN BEY (Mersin) — Efendim, ben
deniz her nevi azami ve asgari mesaildeki beyanatı 
âliniz gayet doğrudur, bizim Hükümetten istediğimiz 
Hükümetin bu mühim müzakerata gireceği zaman 
ittihaz edeceği hattı hareket hakkında istishap eyle
diği sağlam malumatı haiz olup olmadığıdır. Biz zan
nediyoruz ki haiz değildir, bunu Mecliste müzakere 
edemez. Fakat bunlara ihtisas sahipleri lâzımdır. Bu 
lüzume her vekâlet temamiyle müttehittir ve fakat bu 
hususta maliye için yazdık ki bunda temamiyle aci
ziz maalesef. Çünkü bu bir ihtisas ve hukuk mese
lesidir, bunda aciziz. Hükümetten istediğimiz bizim 
nereye gideceğimizi bilmiyoruz, nereye doğru götürü
leceğimizi bilmiyoruz. Bu hususta lâzım olan doğru
dan doğruya kendisinin ve ikinci derecede Meclisi Âli
nin mesuliyetine taalluk eden bu istihzaratı yapsın. 
Yani mütehassıslar celbetsin ve çalışsın aradığımız me
seleyi kendisinde bulalım. Bu noktada Vekâleti âliye-
leri sulh meselesinde, sulh noktai nazarından alâkadar 
olduğu nazarı dikkatinizi celbediyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hariciye 
Vekâleti bundan çok evvel zannederim kânunusani 
içinde bir istihzaratı sulhiye komisyonu yaptı. Her dai
reden birer arkadaş geldi, görüldü her arkadaşa ba

zı sualler tertip edildi-. Onların bazısına cevap aldık, 
bazısına almadık. 

SALÂHATTlN BEY (Mersin) — Hah işte.. Se
kiz aydır size cevap verilmemiştir. 

YUSUF KEMAL BEY (Davamla) — Bazı .arz 
edsoeğPm şeyler vardır, sonra iarz edeceğini. 

iSALAHATFİıN 'BEY (Mersin) — SeMz ayda- ca-: 
vap vemmehniş vekıaletSer var. 

REİS — Efendim, çok rica eder6m müzaKereyu 
(ihlâl eitameyiiınıiız. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ CKarahOsarföahip) — 
Efendim, Suriye gümrük mukavelâtı meselesi hak
kında aıit olduğu vekâletin beyanatını dinledik Bunda 
oradaki heyeti muralhhaısaya yana 'komisyona bir 
talimat iradesi, bunun bazı arkadaşlarımız encümene 
tevdiini ve tetkikini münasip gördüler. Bendeniz bun
dan sonra dıerece teva'hhuş edüyiorum ve ımıssleyi şu 
suretle görüyorum. ©snıdmliız buna müteallik msaiii 
arz ettiğim gibi rençberce düşünüyorum. Bu me
selede bir rençber çarşıya satış için gönderdiği bir 
zahire ve hayvanını gönderdiğinde diycrkıi oğlum şu 
hayvanı sat, kaça satayım? Bin beş yüz kuruşa sat. 
Almazlarsa nihayet bin kuruşa veriver, diyor. Efen
dim eğer müşteri bin kuruşa kadar demesini duyarsa 
bin kuruştan fazla bir para çıkmaz. Şu halde bu 
Rençbede evlâdın arasında esrar olarak kalmalıdır. 
bu meselle tabi ve tevzi, encümenlerde müzakeresi 
vesaire dolayıaiyle eğer bizim gümrük mukavelâtı ya
pacağımızı karşımızdaki bir heyet duyarsa her halde 
bizim siyasetimiz mutazarrır olur, ve bunun gibi me-
sa'il hakkında Meclis berayı malumat telâkki etmeli, 
çünkü ikinci bir mesele daha bu mukavele akdedil
dikten sonra Meclise gelecektir. O vakit hükmü kati
sini verir. O vakit tetkik eder. Bunun için evvel
emirde bu meselenin kapatılmasını teklif ediyorum ve 
ruzniamıe müzaıkeraine geçilımsin'i raca ediyorum 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş 
hane) — Efendim Heyeti Celilenize arz edilen tali
matnamede evvelâ gümrük tarife Usulünün tatbiki ve, 
devamı meriyetinin temimi ve müddeti mukavelenin 
beş seneyi tecavüz etmemesi, nevahii mütecavirede 
mahsulâtı anzdye ve mıavaJdldı haytvanıiyerıin halfif tıir 
resme tabi olması, Suriye tezgâhlarında el dokuması 
olan kumaşların nevfi ve oinsi tasrih edilmek suretiy
le yüzde elliden fazla ipefclli olan eşyanın memnui-
yetlinin refi ile azami resme tabi tutulması ve bu şe
raitte şimendifer mesaili, hudut mesaili île birlikte 
hal ve intaç edilmesine dair olan bir talimattan iba
rettir. Tevfik Rüştü Bey arkadaşımız siyase'i iktisadi-
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iyemizin fonüiiz malum olmadığından Heyeti Vekile • 
hangi istikamete doğru gittiğini bilmediğinden şimdi- I 
ye kadar veçhenin tayfin edilmediğinden uzun uzadıya I 
$ikâyedıarde buiundu, siyaseti iktisadiye ve mıiliIiyemBZMi ! 
ne olduğunu sual ettiler. Bendeniz cevaben diyorum I 
ki veçhe tayini doğrudan doğruya Mecliisi Âliye ait j 
vazıafii ©sasiyedendir. İktisat Bncümıeni şimdiye kadar I 
veçheyi tayin edip Meclisi Âlinin tasvibine arz et- j 
meli idi Bendenizin bir ay zarfında Maliiy Veikâlc- I 
tinde gümrük mesaili hakkındaki Hükümetin siyase- I 
tini tespit edip Heyeti Celilenize ait olan kısmı I 
ihzarı bir şekilde olsun zannediyorum ki bir vakit ve I 
zaman dahli bulamadım. Şahsi kanaatimi sual ediyor- I 
larsa bendeniz bilâ tereddüt diyorum ki ben 'himaye 
taraftarıyım. Fakat bu benim şahsi kanaatımdır. I 
Meclisi Âli tayin edeceği veçheyi ya himaye «sasım j 
Ikalbui edecek veyahut Tevfi'k Rüştü Beyefendinin ta- j 
Ibaitaatte olduğu gübli iktisattaki ihtisasları, vukufu tanı
lan itibaniyle rerihestli mübadele esasını belki kabul I 
edöbil'if. Fakat ibu Meclisi Ali veçheyi tayin edecek- I 
tir. Adana itilâfnamesi Meclisi Âlinin tasvip ve ka- I 
ibülünie lilktiran edeü zannederim altı ay geçmiştir, I 
Gümrülk mukavelesinin a'kdi o zamanki itilâfname | 
iktizasındandır. Bu güne kadar İktisat Encümıenıinıde 
bilhassa Tövfik. Rüştü Beyefendi ki 1337 senesinde o 
encümenin raisi bulunuyorlardı ve o sene de yine daha I 
ziyade alâkadar bir encümende de bulunuyorlar veç- i 
heyi lütfen tespit ettirip Heyeti eelileye şevketti rmiş 
olsalardı daha nafi ve daha esaslı elde etmiş olurduk 
Zekâi Beyin esbabı istifası hakkındaki izahatı Hari- i 
ciye Veili Beyefendi izah buyurdular. Bendeniz Ze
kâi Beyefendinin fevkalâde hizmet ettiğini haıta Os-
maniyeden ileri şiimeindifer işlemediği halde o uzun 
yolu karadan gitmek suretiyle ve bütün hududu do- i 
laşarak ve ehslii mahalliye ile temas ederek bir çok 
yorgunluklar ve mezahime katlanarak bir çok tetkilcatta 
bulunduğunu da arz ettim. Bu defa istifasından sarfı 
nazar ettirmek için Adana seyahatımda kendisinden 
bir çok ricalarda bulundum. Hâmit Beyin hatası ne- j 
ticesi, artiik bu mektubu tam bir resmi de telâkki et-
miyebilirdik. Çünkü bu ikinci konsolosun Valiye hita- ı 
ben yazdığı bir mektuptan ibaretti. 

TtAHSİN BEY (Aydın) — Ne diyordu efendim? j 
HASAN FEHMİ BEY (DcvEimla) — Yusuf Ke- | 

mal Bey izah ettiler. General Peile isminde biri ta- i 
yin edildi o rütbeyi haiz bir Generalin tayini hak
kında ikinci Konsolosun Zeikâi Beye ait bir mektubu 
(idi. Bundan Zekâi Beyefendiyi haberdar etmek iâ- j 
zum gelmez iken Hâmit 'Beyin hatası neticesi bittabi j 
bunu Zekâi Bey görüpte istifasında ısrar etmesi pek i 

•tabiî idî. Şerefini ve izzeti nefsini vikaye için yapma
sı zaruri idi. Muhuttin Paşamın tayini de arz ettim ki 
zaten orada hudut mesaili ve sair mesaili görüşmek 
iç iri Beyrutta bulunan Muhiıttin Paşanın bu istifa üze
rine tayini zaruret kesbettiğini Heyeti Vekile bende-' 
niz burada bulunmadığım zaman tasvip ettiler. Ben
demize Adana'da tebliğ ettiler. Esasen Muhittin Paşa
nın tayini Zeikâi Beyefendinin istifasında ısrar etme
sinde ve ikinci defa istifasını tekrar eylemesinden son
ra tmütehaddls 'bir meseledir. Bidayeten hiç varidi 
hatır bir mesele değildir. 

Sulh mesailine ait vesaik ihzarı: Zannediyorum 
'kıi bendenizden evvel vekil olan Hasan Bey zamanın
da İstanbul'a müsteşar olan Zekâi Bey gönderilerek! 
İstanbul'dan bir çok. vesaik celbedilmişt.ir. Bunlar te-
mamen ve i hti ya çatımızı kâfidir demiyorum. Fakat 
her halde daha esaslı bir surette İstanbul'dan bir ta
lkım vesaik cemederek bunları tertip, tasnif edip Ha
riciye Vekâletine vermek zaruridir. Fa'kat düşününüz 
ki istanbul'dan kayıt almak, bilhassa maliyeyi en zi
yade alâkadar edecek mesail Duyunu Umumiye me
sailidir. Bu gün Düyunu Umum:yede Düve!; mütellfe-
nin tayinler vekilinin tahtı idaresindedlr. Bunlar oyla 
bir daireden suhuletle evrakı alıp istifade etmek gibi 
•basit mesail d en değildir. Bunlar zaman ve mesaî me
sailidir. Mamafih mühim bir miktarda vesaik elde edil
miştir. Düyunu Umumiye mesaili ki en ziyade mali
ye ile alâkadar olan Düyunu Umumiye mesaili za
ten oldukça açık mesâildendir ve icabedecek vesaik 
için de lâzım gelen teşebbüsat devam etmektedir. 
Sulh ciddiyetle mevzibahis olduğu sırada mesaili ma
liyeyi de yakından alakadar edecek Düyunu Umu
miye işlerinin binayetullah ihzar edilmiş görece'kii-
niz bunu. Talimatnamenin Maclisi Alice ka'bai ve 
ademi kabulü meselesinin, şimdilik müzakeresi ben
den izce nabemevsimdir. Çünlkü pazarlıkta nazarı d'k-
'kate alacağımız esaslar bunlardır. Be'ki bundan 
fazla menfaat koparırlar. Verilen talimatın bir hu.u-
tu umumiyetini arz ediyorsunuz veyahut malum at 
ikabiiinden telekki buyurursunuz bu Meclisi Âliye ait 
vezaiftendir. FaKat her halde zaman, vakit kalmamış
tır. Çünkü dün Heyeti Ve'kiied^n çrkan bu mesele) i 
y'ı.r.i dört s,aa; geçmeksizin Meclisi Âlinize arzeltlm. 
Zannederim bundan fazla da suhulet ve sürat olamaz-
d:. Bu güne kadar ne için teaihhur etti diyeceksiniz. 
Bu güne kadar henüz ciddi surette ne Suriye'den ne 
de bizim taraftan komisyon halinde, Heyet halinde 
tayin edilmiş sahibi salâhiyet heyetler mevcut değildir. 
Zekâi Beyefendi diğer bir müşavir yanma alarak ıct-
•kikatta bulunmakla vaktini geçirdi ve Su:'ye heyeti 
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de neonuz yakın bîr zamanda tahakkuk etmiştir. Bina
enaleyh arz ettiğim 'talimatı tasvip buyuraraik bunu 
şimdlülk tetllgraifla kendi'lerime verm'ekliğiimlzii ve onlar
dan bu esas haricimde alacağımız malumat dairesin
de, ufaik tefek tadilât iktiza ettiği takdirde Heyeti 
celilenizi halberdar edeceğimizi ve binnetice muka
velenamenin Heyeıü celıilemizim usul ve Nizamnamed 
dahilisinin tarif atma muvafık olmak üzere, tetkik 
ve tasdiıkinıza arz edileceği pek tabidir. Onun [için 
tensip buyurursanız bu talimatnameyi şimdiden telg
rafla heyete bildirelim. MıüzaJkere başlasın. Diğer 
•taraftan İktisat Encümeni, mazan dikkatten kaçmış 
dalıa başka esaslar varsa bunları da lütfen tetkik 
ve tesp/it buyurtiun ve Meclise .arz eSsin veyahut Ma
liye Vekâletine bildirsin. Onları da bilâhare tebliğ 
ederiz; ve arz ettiğim gi'bi neticeyi de Heyeti oeiii'lemizln 
tasdikine arz öyleniz. Binaenaleyh eğer bu talimatna
meyi o encümene gönderimek için vakit olsaydı el
bette benldenıiz evvelâ ncümene götürürdüm,, encü
mende de tetkik edilirdi. Orada da «hasbıhal ederdim, 
Encümenin fikrini alırdım. Ondan sonra Meclise gelir -
dim Fakat Heyetli Vekileden 24 saat evvel aldım ve 
aradan beş saat geçmeden Heyeti Cemilemize arz öt
mek mecburiyeti karşısında kaldım, 

İSMAİL SUBHI BEY (Burdur) — Arkadaşlar, 
'bent deniz meselenin ya'inız bir cihet iınii mevzubahis 
etmek istiyorum, O da; Zekâ; Beyim çekilmesi ve yeri
ne Muhittin Paşanın tayin edilmesi meselesidir. Kar
şılarında ımüza'kereye girişeceğimiz devletin adamları 
bizim orada bulunan murahhasarnızın yerine bir baş-
•kasının tayin edilmeiai lüzumunu ihsas ekmişler, demiş
ler kir: biz General (Pele) isminde rütbesi ibüyük bir 
Generali murahhas tayin ettik. Binaenaleyh sizden de 
o makamda o rütbede birisi gelsin. 

'Bunu gerek Hariciye Vekili ve gerek Maliye Ve
kili iBeyfendiler söylediler. Her nasılsa Zekâ i Bey dcı 
'bu meseleye muttali olmuş. Zaten evvele;- :3tifa etmiş 
'iken istifasında tekrar ısrar eylemiş. 

Zieikâi Beyin yerine tayin edlion MvJl.vt&n Paşanın; 
liyakat «ve adeimi liyalkatı meseJesi b'lrOaraf, hsndeniz-
ce rnülhim olan cihet şudur: Büyük Miller Meclis; 
(Azasından birisi lbir heyeti murahhasa riyasetinden 
çekiliyor ve omun yerine 'diğer bir zat geçiyor. O zat 
asker olsun, sMl ollsuın, benim bildiğime nazaran 
Türk3ye\ie Büyük Mület Meclisi azasından da'ha zi
yade ibüyüik mevkii haiz kimse yoktur. Binaenaleyh 
'bizim yeni mıüzaikereye haşladığımız bir sırada zan
nedenim ki: Müzakereye giriştiğimiz Devletin adam
ları ile aynı müsavi şerait altında bulunmuyoruz. Çün-

ı kü eskiden 'beri memlekette kapitülasyonlar cari oldu
ğu sıralarda Devletler ve ıbiıHhassa Düveli muazzama; 
bizim mura'hlhasllanmız haklkında ve saire haklkımdla 

I aktan aT!ia imalıi nüfuz ederler ve istediklieriinıi getirirn 
I lerdi. Bugün burular şüphesiz olamaz. Lâk'im onlart 

kendi fıikirlerini ihsas ettfcten sonra biz oraya yine 
I 'Büyük Millet Meclisi 'azasından birinin riyaseti alita-
I da erbaibı ihtisastan miürekjkep bir he^et gönderse idik 
I >bu gün bendenizin arz etmek, iistediğlm zararı harici 
I tevellüt etmezdi. Bu gün bir zararı haricî vardır. Bü-
I yük Millet Meclisi azasınldan birlisi kalkmış - velev o 

adam 'lühıamiyeitiin istifa etimıiş olsun - onun yerine 
I rmaVkiıi içtimaî'sıi, maykiıi resmîsi o kadar büyük olıma-
I yan bir zat geçirilmiştir. İhtisas mes'eleJimi ayrıca 
I bir tarafa 'bırakalım. Onu mevzuibalhis etmek istemil-
I yorum bu nokta da zannederim ki Heyeti Vekile 
j yanlış bir yola gitmiştir. Buıgün bir zararı har idi var-
I dır. Karşısında m'üzakereye giriştiğimiz adamlar diye-
I çekler ki istediğimizi yaptırdık. Büyük Millet Meclisi 
I Azasından birisi kalktı. O Generalin karşısında o Ge

neral derecesıinde diğer bir General geldi, Kıendlleriin-
I de bir zehabı batıl husulüne meydan verilmiiştir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta-
I monu) — Söz isterim, bu noktaya cevap vereceğim. 
I Arkadaşlar mademki istiyorsunuz. Ben mesuliyetin 
j hiç bir kısmını deruhde etmemek istiyorum. Her tür-
I lü mesaili Heyeti Celilenize arz ediyorum. Rica ede

rim, zararı haricî yoktur. Zararı haricî vardır diyor-
I 1ar, bir zararı haricîyi defetmek maksadıyladır ki 
I Muhitin Paşa oraya tayin edilmiştir. Bu kayıtların 
I hepsi muteber olmak üzere arz ediyorum. Bir garazı 
I haricî defedilmek maksadıyladır ki Muhittin Paşa 
I mecburen tayin edilmiştir. Mütalaaları pek doğrudur. 
I Büyük Millet Meclisi azasından - birinin yerine Bü-
I yük Millet Meclisi azasından bir diğeri tayin oluna-
I b;!ir, doğrudur. Fakat bu olmamakla bir zararı ha-
I ricî davet edilmemiştir. Dedikleri gibi olsa idi belki 
I daha iyi idi. Fakat arkadaşlar ayın on sekizinde Pu-
I an karı belki bizim mesele ile görüşmek üzere Lond-
I raya gidiyor. İstanbul'dan Beyrut'tan vesaireden 
I gümrük komisyonları bir an evvel teşekkül edip işe 
I başlamadıkça filân, filân adamlar ismini bahsetmek 
I itemiyorum. Onun için bunlar olabiliyor. Arkadaş-
I !ar eğer siz bu mülâhazatı haricîyi bu idare cihetle 
I "ini derpiş etmeyiz, bunu derpiş etmemek bir hatadır 
I derseniz o başka mesele... (Hayır sadaları) 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Şu halde 
I zararı haricîyi bidayeten yapmış olduğunuz anlaşılı-
| yor. 
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YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (De
vamla) — Sualinizden bir şey anlaşılmamıştır ki efen
dim. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Devamla) — Eğer 
mesele Zekâi meselesi ise bidayeten zararı haricî yap
tığınız anlaşılıyor. Zekâi Beyin umuru hariciyeyi ida
re edemediğinden midir? 

YUSUF KİMAL BEY '(Hariciye Vekili)' (Kasta
monu) — Hayır, Zekâi Bey kendisi çekiliyor. Geri 
çekilmiyor. Zekâi Beye ıtekrar tekrar arz ettim. İkin
ci defa olarak rica edildiği halde İstifa etti. Yalnız 
'burada arkadaşlarımızdan birisi diyor ki neye yerine 
Büyük Millet Meclisi azasından birisi Reis intihap 
edilmedi diyor. Evet ben de esas itibariyle diyorum 
ki öyle olsa idi daha iyi olurdu. 

TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bir Mecli
sim huzuru ıttdama bir hakikati tekrar arz etmek ve 
zaten, malumu olan bir hatırayı tekrar yenilemek is
terim. Vakıa itiraf ediyorum ki sanatım doktorluk 
olmak İtibariyle iktisadiyat ile de merak dölayısiyîe 
uğraştım. Hiç bir vakit onun makamını işgal eden 
zevat kadar bilmek iddiasına girecek cüretkârlardan 
değilim. Ancak hatırınıza getirmek istiyorum ki ge
çen sene Muvazene! Umumiye lâyihası Meclisi Âli
nize tevdi edilirken Muvazenei Maliye Encümeni 
lütfen 'bir eseri teveccüh olmak üzere mazbata mu
harrirliğini bendenize vermişlerdi. O vakit bu husus
ta yazdığımız mazbatada şunu yazmıştık. «Sırası 
gelmişken rüsumat siyasetimiz hakkındaki kanallımı
zı da bir iki cümlede hülâsa etmek istiyorum. Güm
rükler evvelâ bütçemizin mühim bir adedini teşkil 
eden esaslı vergilerimizden biridir. Saniyen mahsulâ
tı dahiliyemizi himaye vasıtasıdır. Binaenaleyh; esası 
mevcut 'olmayan masnuat için dahilde hayat fiyatı
nın imkân dahilinde ucuz olması da başlıca endişe
miz olduğundan bu gibi mevat hususunda gümrük 
rüsumu muhtaç olduğumuz vergiden fazla bir şey 
olmamalıdır ve aynı zamanda memleketi israfından 
kurtarmak istediğimiz meva't için de kapı kilidi hiz
metini ifa eder. Bilâkis ithalini teshil edeceğimiz ma
kine vesaire için rüsumdan da vaz geçecek kadar 
serbesti taraftarıyız. Mesaili ticariye ve münasebatı 
beynelmilele taalluk eden bu rüsumun tayini mikta
rında zaman zaman tadil ve tashihi mümkün bir ta
rife usulünün idamesi ve münaseba'tımız olan dev
letlerle ve bilhassa mubadelât itibariyle pek sıkı alâ
kadar olacağımız hükümetlerle ayrı, ayrı mükavelâtı 
•ticariye akdi lüzumuna kail bulunuyoruz. Hulâsa; 
gümrük rüsumunun muhtaç olduğumuz bir vergi ol-

I duğunu bir an nazardan dur tutmayarak ne serbestli 
mübadeleoi nazariyatın, ne de himayeci esasatm bir 

I ışeklii kaitide kabuSlüne (taraftar otaayıp iktıisadli mîllî 
I ve maslaha'tın icabına göre (Oportonistt) hareketi 
I kendimiz için daha mevafık buluyoruz.» Bu gümrük 
I siyaseti iki üç cümlede - tabiî gümrük siyaseti ile uğ-
I raşan arkadaşlar bilirler ki - hududu esasiye çizmiş-
I tir. Binaenaleyh burada yapacağımız tarifeler aynen 
I mevzu bahis olacaktır. Binaenaleyh Encümenin Mec-
I lise takdim ettiği daha mutekaddem fıkralar karara 
I iktiran ettiği halde ve müzakeresi gelemediğinden 
I dolayı kesbi katiyet etmemişjrir. Yoksa katı bir veç-
I heyi Hükümete çizmiş olacaktık. O halde biz ayrı 
I mukavelei ticariye taraftarıyız ve daima masnuatımı-
I zın mevcut olup olmadığını nazarı itibare alarak ta-
j rifeyi tanzim edeceğiz. O tarifede asgarî ve azamî ga-
I yeleri ona göre çizeceğiz ve orada yaptığımız feda-
I karlık mukabil, mütekabil fedakârlık içindir ve hiç 
I bir vakit bütün eşyada himayeci deyip kendimizi 

gümrük rüsumu içinde hapsedecek değiliz. Yanlış 
I kanaatlarle bizde mevcut olmayan eşyaya beyhude 
I gümrükler koyarak halkı gümrük vergisi vasıtasıyla 
I soyacaklardan değiliz. Nitekim; üç gün evvel Hari-
I ciye Encümenine havale edilen seyrü sefain meseîe-
J sinde Encümen bu noktai nazarı, nazarı dikkate al-
I mış, küçük» Kabotajın ancak devletlerin kendi hak-
1 ki olduğunu ve kimseye verilemeyeceğini, fakat onu 

ecnebi sefinelerine vermeğe mecbur olduğumuz "müd
detçe rüsumu bizim sefaine tatbik ettiğimizden fazla 

I koymıyarak, ihracatımızı beyhude pahalandırmamak 
I esasını kabul etmiştir ve isabet etmiştir ve onunla 

demek istemiş/tir ki bu esas itibariyle ancak bir vergi 
esasını kabul etmişizdir. Binaenaleyh bu, mukavele
nin akdî ve onun maddelerinin tayini ve tespiti me
selesidir. Bu o kadar 'ince bir ihtisas meselesidir ki 
veçhe tayin ettikten sonra bile dahi gayet müteyak
kız olmak lâzım gelir. O kadar müteyakkız olmak 
lâzım gelir ki Fransa ve Almanya arasında muahedei 

j sulhiye akdedilirken - ki Frankfurt Muahedesi zan
nediyorum, Fransız murahhasının orada söyiiyeceği 
cümlenin atide tesir edeceği manaya vak?f olmıya-

j rak AJman murahhaslarına karşı «en ziyade mazha-
rı müsaade» cümlesini teklif etmesi o memleketin 
otuz sene kıvrım, kıvrım kıvrandırmıştır. Binaena
leyh, iddia ediyorum ki bu gibi hususatıta veçhe Mec-

j lisce taayyün ettikten sonra bile bu memleket mev
cut ilminin azamîsini kullanmağa mecburdur. Çün
kü cnu sade biz değil, bizden sonra gelecek nesil 
çekecektir. Memlckdrin sahip olduğu malumattan ve 

j memleketin nesli atîsini ve çocuklarını mahrum et-
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meğe hakkımız yoktur ve iddia ediyorum ki Muhit
tin Paşa bu akdedilecek ilk mukavelenin mütehassısı 
değildir. Hatta bizim kadar ve hatta bu âciz kadar 
meraklısı değildir. Binaenaleyh efendiler, ben bu ke
limeyi mahsus açtım. Çünkü orta yerde bazı lâflar 
cereyan ediyor. Bizde daima bir kaide vardır. Bir 
Vekile tariz ettiniz mi, efendim, Vekâlet istiyor. Bir 
meseleyi ten'kit ettiniz mi? Kendi gitmek istiyor. Bu 
meselede kendim giimek istemediğim gibi gitmek is
tediğime dair hiç bir 'kimseye söylemiş isem gelsin, 
söylesin. Fakat, eğer bir yere gitmek insanın elinden 
bir hizmet geliyorsa o vazifeyi bu memlekete ifa et
mek için istemek hakkıdır. Hatta Vekil olmak iste
mek hakkıdır. Şayet o hizmet etmeyi kendisinde gö
rürse... Ve eğer bu ayıp bir şey olsa idi, o vakit ar
kadaşlarımıza nasıl reva gördük bu makama oturt
tuk. (Bravo sesleri) Rica ederim, bununla oynama
yalım. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Yağlı bo
yalı fırçası kırılmıştır. 

TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Binaena
leyh Hariciye Vekili Beyefendi bize burada çok gü
zel söyledi ve her vakit bu gibi insaflı mütalaaları
nın meftunuyum. Dedi ki, keşke Büyük Millet Mec
lisi azasından birisi gitse idi daha iyi olurdu. Yani 
bununla bize ispat etmiş oldu ki Muhittin Paşanın 
tayininde bir maksadı mahsusu haricî yoktur. Bir 
eseri tesadüftür. Şu takdirde iddia ediyorum. Bu 
memlekette ilk akdedeceğimiz mukaveleyi memleke
tin daha nefine yapabilecek pek çok vasatı iktidarlar 
vardır. Ondan daha pek çok nafi olacaktır ve bunda 
ısrar demek hakkımdır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler; malumu 
âlinizdir ki Zekâi Bey aylardan beri kendine mah
sus zekâsı ile ve asabiyeti ile bunun tetebbuatına ve 
mahallinde ıtetkikat ve tahkikatına hasrı nefsetmiştir. 
Şimdi Fransız konsolosunun o mektubu ile yapmak 
istediği rolüki tam müzakerata başlanacağı bir sıra
da bizi böyle mühim bir zattan ve mühim bir vasıta
dan mahrum etmek gayesinden başka bir şey değil
dir. Hal böyle olduğuna göre bendenizce - ki bittabi 
öyledir. Vekil Beyefendinin de buyurdukları gibi 
Zekâi Beyin istifası Konsolosun bu mektubunu bir 
izzeti nefis meselesinden tevellüt etmiş ise çünkü mu
kabilimizde bulunan bir Devletin tam müzakerata 
başlanılacağı sırada bu iş hakkında aylardan beri 
temas eden bir adamla bizi müzakereden mahrum 
etmek için yaptığı bir manevra ile her halde onun 
şerefine ve izzeti nefsine taalluk etmemek lâzım ge

lir. Fakat eğer bununla beraber Zekâi Bey yine bu
nu kabul etmemekte ısrar edecek olursa bendeniz 
Tevfik Rüştü Bey biraderimizin mütalaarına iştirak 
ederim. Her halde bu, bir askerin yapabileceği bir 
iş değildir. Bu sırf iktisadî bir meselenin müzakere 
meselesidir. Binaenaleyh, bu heyetin riyasetine, bu 
işe ehliyetli olan diğer bir. arkadaşımızın intihabına! 
taraftarım. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında bir takrir 
vardır. Söz isteyen de kalmadı. Müzakerenin kifaye
tini reyi âlinize arz ediyorum. Müzakereyi kâfi gö
renler lü'tfen ellerini kaldırsın. (Ekseriyeti azime ile 
kâfi görülmüştür.) 

Efendim müteaddit takrirler vardır, okunacak
tır. 

Riyaseti Celiieye 
Memleketin hayati siyasiye ve iktisadiyesiyle şe-

diden alâkadar olan şu meselenin Hariciye ve İktisat 
Encümenlerinde tetk'ik olunduktan sonra Meclisçe 
tüzekkür olunmasını teklif eylerim. 

Antalya Mebusu 
Mustafa 

Riyasetti Celiieye 
Suriye ile aramızda yapılacak olan gümrük tari

fesine ait olan cetveldeki hayvanat isimlerinin Türk
çe yazılmasını teklif eylerim efendim. 15.6.338 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 

Riyaseti Celiieye 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin beyanatı veç

hile bu meselenin berayı malumat Meclise geldiğini 
kabul ile ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

15 Haziran 1338 
Karahisarısahip Mebusu 

İsmail Şükrü 

Riyaseti Celiieye 
Suriye ile akdedilecek olan gümrük mukavelesi

nin akdine dair olan ve Mecliste okunan talimatna
menin ait olduğu encümenlerde hafiyyen tetkikin
den ve Meclisçe tasvip edildikten sonra murahhas
lara gönderilmesini teklif eylerim. 15 Haziran 1338 

Karahisarısahip Mebusu 
Mehmet Şükrü 

Riyasetti Celiieye 
Maliye Vekâleti tarafından tevdi edilen talimat

namenin sırf Devletin gümrük münasebeti ve bu 
vakaya dair hututu esasiyesi tetkik edilmek üzere 
Muvazenei Maliye ve İktisat ve Kavanini Maliye En
cümenlerine havalesini ve müzakereye memur edi-
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len heyetim işbu husus için muvafık olmadığına meto-
ni şifahen arz ettiğim hususa* dairesinde yenilen 
tertibi ve badema Vekil beyler rüfekamızdan bu gi
bi kanun ve usulümüz mucibince Meclis ve Encü
menlerin mütalâasını istilzam eden hususlarda bu da
kikaya ihtimam olunmasının kendilerine beyan edil
mesini teklif ederim. 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüştü 

REİS — Efendim, takrirler okundu. 
NEBÎL EFENDİ (Karahisarısahip). — Takrirler

den ruznameye geçilmesi hakkındaki takrir evvelâ 
reye konmalıdır. 

REİS.— Efendim, üç takrir aynı maaldedir. Son
ra Tevfi'k Rüşjtü Beyin takriri diğer maaldedir. 

REİS — Efendim, celse kuşat edildi. Hafi olarak 
devam ediyor. 

2. — Moskova Sefaretinde cereyan eden hadisat 
hakkında teati olunan mazbatalar. 

REİS — Malumu âliniz, bugün sual ve suallere 
gelecek cevaplar ve istizahlara mahsustur. Fakat bir 
istisnaî cihet var idi. O da, Heyeti Vekile tarafından 
veya Heyeti Celıileden bir aza tarafından müstacel, 
hafi bir şey telklif edilecek olursa Heyeti Âlinizin ka
rarı veçhile o mesele takdimen müzakere edilecekti. 
Şimdiye kadar tahrirî suallere gelen tahrirî cevapla
rın adedi 39'a baliğ oldu. Gün geçtikçe de bu adet 
terakki ediyor. Bundan evvel Heyeti Aliyenizin bu 
bapta ittihaz buyurduğu bir karar vardır. Bu da, ce
vapların aynen Heyeti Aliyenize okunarak istima bu-
yuruilması merkezindedir. Ahvale nazaran bunun im
kânsızlığı - zannediyorum - anlaşıldı. Celsenin hita
mından evvel tekrar maruzatta bulunuyorum. Hari
ciye Vekili Beyefendi, bu gün için pek mühim olan 
bir meseleyi Heyeti Aliyenize hafiyyen arz "etmek is
tiyor. Bunu her şeye takdim etmek talebinde bulu
nuyor. Hariciye Vdki'Mni istima buyurmağı kabul 

NURİ BEY (Bolu) — Reis Bey Meclisi nisabı 
müzakereye iblağ ediniz de ondan sonra reye koyu
nuz. 

REÎS — Şükrü Efendi Hocanın takririni reyinize 
vazedeceğim. (Karahisarısahip Mebusu ismail Şük
rü Efendinin takriri tekrar okundu) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Müzakere ettikten sonra berayı malumat olamaz 
efendim. Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince oku
nan bir şey tasvip ve bir veçhe vermek lâzım gelir. 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, takrir 'ekseriyeti azime ile kabul edilmiştir. 

Efendim, on dakika teneffüs edilmek üzere celse
yi tatil ediyorum. 

4,25 sonrada 

edenler lütfen el kaldırsın. (Hariciye Vekili Beyefen
di istima olunacaktır.) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Arkadaşlar, bundan evvel bilmünasebe 
Moskova'da sefaretimize ve dolayısiyle Hükümeti
mize ait bir hadisei müessife vukua geldiğini arz et
miştim. O hadisenin tekevvün ettiği zamandan beri 
gerek dostumuz bulunan Rusya'dan Sefirimiz orada 
iken doğrudan doğruya, gerekse burada Rusya Sefi
ri vasitasiyle bu hadise hakkında birtakım notalar 
teati edildi. Hadise hemen hallolunmuştur. Hallolu-
nuneaya kadar, bir şekil alıncaya kadar Meclisi Âli
nize arzını muvafık görmedim, arza lüzum görme
dim, zaman gelmedi. Onun için Meclisi Âlinize şim
di arz ediyorum. Sırf bu hadiseye müteallik dosyası 
budur. 

Binaenaleyh teferruattan bahsetmiyeceğim. Tabiî 
ayrıca sual vaki olursa, istizah buyurulursa onlara 
da arzı malumat ederim. Yalnız burada Sefire gön
derdiğimiz, Sefir tarafından da bize gönderilen nota
lar, hadiseyi mümkün mertebe izah ettiği, tafsil et
tiği için ve bu notalarda halle imkân verdiği için, 

»•-« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 4,45 

REİS : Reisi saaıi Hüseyin Rauf Beyefendi. 

KÂTİP : Âöf Bey (Kayseri)» Hakkı Bey (Van) 
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evvelâ bizim burada kendilerine verdiğimiz notayı, 
onun cevabını, bizim cevabımızı sıra ile okumak is
tiyoruz. Biraz uzunca olacak ise de, bütün hadiseyi 
arz etmiş olacağız. Burada ilk verdiğimiz nota, dört 
mayıs sabahı verilmiştir. 

«Rus Sefaretine Moskova Sefirimiz Ali Fuat Pa
şa tarafından bildirilen berveçhi âti vekayiii size ih
bar etmek mecburiyeti müessafesindeyim. 

20 Nisan (Çakanım) müsellah bir kıtası Türkiye' 
nin Moskova Sefarethanesine mülhak bir binada tah
ribat icra etmiştir. Sefaret memurları hüviyetlerini 
müsbit vesikalarını ibraz ettikleri halde tehdit ve mu
ayene edilmiş, apartman dahili kamilen taharri olun
muş ve bulunan bir şifre miftahı ile bazı evrakı res
miye bir memhur çanta derununa vazolunarak Sefa
ret memurtanmızdan bir bey Çeka dairesine götürül
müştür. Sefirimiz Ali Fuat Paşa hukuku düvele mü-
nafi olan bu harekâta muttali olur olmaz Hariciye 
Komiserliği Vekili Müsyü Karahan'm nezdine birin
ci kâtibini göndererek çantanın açılmadan Sefarete 
iadesini talep etmiş ve işbu talebi reddölunduğu tak
dirde Moskova'yı terketmek mecburiyetinde kalaca
ğım beyan etmiştir. 

Sefirimize talebinin isaf edileceğine dair mevaitte 
bulunulduğu halde Hariciye Komiserliğinden Çekaya 
giden bir memur çantayı nezarette bulunduran me
murumuzu tehdit, tahkir, darp ve kapı dışarı edile
rek çantanın gasp olunmasına müsaade etmiştir. Bu 
vekayi üzerine ve fimabaat Moskova'da kaüamıyaca-
ğını beyan eylemiş olduğu halde Sefirimizin tarziye 
ve tazminat talebini havi notası cevapsız kalmış ve 
dört gün sonra Müsyö Karahan müşraünileyhi Hari
ciye Komiserlik dairesine davet ederek meselenin su
reti hususi yede halli arzusunu izhar etmiştir. Ali 
Fuat Paşa, Tabiî bu davete iacet etmemiş ve 3 mayı
sa kadar kendisine tarziye verilmediği takdirde Mos
kova'yı terketmeğe karar vermiştir. 

Rus memurları tarafından yapılan bu harekâtın 
düveli ecnebiye mümessilleri hakkında her zaman me
ri bulunmuş ve muamelâtı beynelmileliye ile teeyyüt 
etmiş olan hukuk ve imtiyazaıta karşı bir tecavüzü 
sarih teşkil etmekte olduğu zatı alilerince meçhul de
ğildir. Bahusus tabarriyat icra edildikten sonra, Ali 
Fuat Paşanın talebi veçhile, şifre meftahı ile evrakı 
resmîyeyi muhtevi çantanın deruhal iade edilmeyip 
bilakis Sefirimizin Moskova'yı terketmek hususun
daki kararım bildirmiş olmasına rağmen, memuru
muz tahkir ve darp edilerek çantanın müsadere edil
miş olması derecei şumuî ve ehemmiyeti nazarı âli

lerinden dur kalmıyacak esbabı müseddededen ma* 
duttuij 

Hükümetim bu harekât üzerine Sefirini Moskova' 
da bırakmamağı muvafık görmüş ve kendisine talep 
ettiği tarziye verilmesini takdirde Paytahtı terketmek 
hususundaki kararını tasvip etmiş olduğunu tebliğ 
eylemiştir. Hükümetim kezalik marüzzikr harekâtın 
faili olan bilumum memurların müessir ve ibret âmiz 
bir surette tecziyesini talep etmekte musirdir. Derhal 
tamir edilmediği takdirde Rusya'ma Türkiye'ye karşı 
dostluk siyasetine nihayet vermek tasavvurunda ol
duğunu istidlale bizzarure mahal verecek odan bu va
him hadiseden dolayı size Hükümetimin kati protes
tosunu iblağ ederek Rus Hükümetinin bu mesele 
hakkındaki cevabını Hükümetimin sabırsızlıkla inti
zar ettiğini ilâve etmekle kesbi şeref eylerim. Ihtira-
mat...»ı 

Çeka demek, fevkalâde idarei siyasiye demektir. 
Bir nevi âli emniyeti umımıiyeden ibarettir. Bu nota, 
daha Fuat Paşa Hazretleri buraya gelmeden ve faz-< 
'la malumat alınmadan veriliyor. Yani pek az malu
mat alındığı bir sırada yazılıyor. Rus Sefiri, bu no
taya 23 Mayısta cevap verdi. Şimdi o cevabı okuyo
rum, efendim. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Harici
ye Vekili Yusuf Kemal Beye. 

3 Mayıs tarihli notanızı aldım. Mezkûr notada 
beyan olunan haberlerle bende mevcut olan haberler 
arasındaki katî ademi tetabuku kayıt ve zikretmek 
mecburiyetindeyim. Moskova l e pek hafif bir irti
bat mevcut olduğundan Sefir Ali Fuat Paşa ile ora
da cereyan eden hadise hakkında bir fikir hâsıl ede
bilmek için yedimizde mevcut malzeme katiyen gay
ri kâfidir. Bu hal ise benim için okluğu gibi sizin 
için de hadiseyi künhü itibariyle tetkike •manidir. Me
sele ancak aradan bir kaç zaman geçtikten sonra mev
zubahis olabilir. Her halde, her ne vaki olmuş olursa 
olsun Ali Fuat Paşa ile olan hadisenin temamiyle 
şahsî ve hususî bir mesele olduğunda ve Rus Fede
ratif Sosyalist Şuralar Sovyetler Cumhuriyetinin müs
takil Anadolu Türkiye'si arasında uzun zamandan 
beri mevcut olan samami ve muhadenetkâr dostluğa 
hiç bir suretle icrayı tesir edecek mahiyette olmadı
ğından en küçük bir şüphe bile yoktur. 

Hükümetimden aldığım talimata binaen yukarıda 
beyan olunan hadisenin hiç bir suretle münasebatı 
dostanemizi duçarı zaaf edemiyeceğini ve edememe
si lâzım geleceğini sureti katiyede beyan eder ve dost
luğumuzun mütesanit ve lâyetegayyer olduğunu ve 
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Moskova muahedenamesine ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin Misakı millisine esas teşkil 
eden prensiplere sadık olduğumuzu Hükümetim na
mına resmen teyit eylerim. 

Dostluğumuz o kadar (kuvvetli avamile istinat et
mektedir ki Sovyet Rusya'nın Büyük Millet Meclisi 
Türkiye'sine karşı dostane siyasetine nihayet vermek 
niyetinde olduğu farz bile edilemez. Bahusus ki bu
gün Ceneve Konferansının mesaîsinden sonra hakiki 
dostların dostluklarının faaliyetini ve takviyesini -
Cenevede «kölonizasyon» arzuyu şeditlerini hayrı 
fiile isal edemiyen ve istiklâlleri için mücahede et
mekte olan Şark memleketleri üzerinde aksülamel vü
cuda getirme için diğer usullere müracaat etmek ar
zusunda bulunan enperyalist âlemi karşısında - bir 
defa daha teyit etmek elzem olduğu bir sırada böyle 
bir şey ne Türkiye ve ne de Rusya için faideli değil
dir. 

Ihtirtamat...», 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — imza ki

min efendim?. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Rus Sefiri 
Aralof Yoldaşın, efendim. Biz bu notayı aldıktan 
sonra Fuat Paşa Hazretleri gelmek üzere idi. Onun 
gelmesini bekledik. O sırada iken Rus Sefirinden, 
ikinci bir nota daha geldi, o da şudur : 23 Mayıs ta
rih ve 910 numaralı notama mütemmime olarak ve 
Moskova'da Ali Fuat Paşa ile vukua gelen hadise 
hakkında Hükümetimin noktai nazarından sizi ha
berdar edeceğime dair mezkûr notalarda vuikubulan 
vaadime tevfikan Moskova'dan ilâveten alınan ma
lumata nazaran hususatı âtiyeyi pişi it t ila ı âlinize 
vaza müsaraat eylerim. 

1. Başkâtip hiç bir sütüme veya tahkire maruz 
kalmamıştır. 

2. Sefaret memurini hakkında hiç bir haşin mu
amele vuku bulmamıştır. 

3. Devlet idarei siyasiyesi memurininin harekâtı 
gayet dürüst olmuştur. 

4. Taharriyat hususu bir meskende ikamet eden 
ve bunun iki odasını isticar etmiş olan Türk Sefaret 
memurininin ikametgâhında vuku bulmuştur. 

5. Tahariyat esnasında Devlet idarei siyasiyesi-
nin mümessilleri tarafından şifrelerin zaptı sırasında 
işbu şifrelerin Sefarete aidiyeti mezkûr memurlar ta
rafından farz edilememiştir. Çünkü şifreler alelade 
sefarette hıfz edilerek münhasıran Sefirin tahtı tasar
rufunda bulunur, ve hususî bir ikametgâhta bulun
maz. 

6. Devlet idarei siyasiyesi memurlarının Sefaret 
memurininin ikametgâhına duhulünde bu memurlar 
Rus zabitleri görmüşler ve bu zabitlerden birinin 
çantasında Türkçe bir metin ile birlikte Rusya'da ve 
Kafkasya'da bulunan Rus ordularının tahşidat hari
taları bulunmuştur. Sefir alelacele hareket ederek 
çantanın açılması esnasında hazır bulunmak için me
mur göndermek hususunda hiç bir teşebbüste bulun
madığından dolayı çanta şimdiye kadar kapalı kal
mış olduğu için size bu hususta daha mufassal ma
luma! veremiyeceğim. 

7. Sefir Ali Fuat Paşanın Sovyet Hükümeti ta
rafından Türk sefaretine karşı hariciez memleket 
imtiyazı fevaidi ihlâl edilmiş olmasından dolayı te-
baüt etmiş olması bir esasa müstenit değildir. Çünkü 
balâda dahi beyan edildiği veçhile Sefaret memuru 
tarafından kiralanmış olan apartman bir mahali hu
susî olup hiç bir hariciez memleket alâmetini haiz 
değildir. Türk Sefaret binasına gelince, Hukuku dü
velin fevaidine göre mahalli mezkûr hariciez mem
leket kalmış ve böyle kalacaktır. Rus Sovyet Hükü
metinin ahkâmı mevzuası mucibince bilumum huku
ku masuniyetten istifade eden bir ecnebi heyeti mü-
messilesine ait Sefaret binasında hiç bir kimse ne ta
harriyat icra ve ne de vesaiki atız edemez. 

8. Vakayii anifenin izahı sadedinde Sefir Fuat 
Paşa tarafından verilen malûmat Hükümetimden he
nüz aldığım malûmatla hiç bir suretle tevafuk etme
mektedir. Menfaatiarının vahdeti itibariyle gayet sa
mimi bir surette yekdiğerine merbut olup aralarında
ki münasebatı dostaneyi ihlâl için mesaîi azime sar-
feden ve emellerine muvaffakiyet halinde şark akva
mını ezmek ve bunlar üzerindeki tahakkümlerini tak
viye eylemek için işbu dostlukta mahirane bir ma
nevra ile inkisar vücuda getirmeğe çalışan düşman
larına karşı mübarezei müşterekede bulunan iki mem
leket arasındaki sabit ve amik bir dostluğa müstenit 
münasebatı uhuvvetkâranenin prensibe gayri müteal
lik bir mahiyette bulunan ve bununla beraber tema-
miyle gayri kâfi bir surette tenvir edilmiş olan husu-
sat yüzünden duçarı inhisaf olabileceğini kabul et
mek her halde gayri mümkündür. 

9. Moskova'da vukua gelen hadisenin gayet kı
sa bir müddet zarfında hal ve intaç edilmesi lâbüt 
bulunduğunda hiç bir şüphe yoktur. Bu mesele hak
kında daha tam bir surette icra edilecek tahkikata 
iştirak etmek ve bu suretle bu şayanı teessüf hadise
den mesul olup "münasebatı hasenemizi ihlâl edeya-
zan hareketleri neticesi olarak mücazat görmeleri ica-
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beden eşhası meydana çıkarmak için Türkiye Büyük 
Millet Meçlisi Hükümetinin Türk heyeti sefaretinin 
Moskova'da kalmış kısmına içlerinden birsini tayin 
hususunda emir vermesini sureti katiyede elzem ad
detmekteyim. 

Nezaketi mutadeniz hasebiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti tarafından bu hususta ittihaz 
edilecek tedabirden bizi vaktiyle haberdar edeceği
nize kaniim. İhtiramla!... (Gürültüler). 

YUSUF KBMAL BEY (Devamla) — Rica ede
rim, hepsine ayrı ayrı cevap vereceğim, içerisinde 
bazı noktalar var ki onlara da cevap vereceğim. Biz, 
bu notaya şu cevabı verdik. 

Moskova Sefareti hadisesi hakkında irsal eyledi
ğiniz 23 mayıs ve 3 haziran 1922 tarihli 910 ve 973 
numaralı notaları aldığımı beyan ile kesbi şeref ey
lerim. Moskova Sefirimiz Ali Fuat Paşa ahiren An
kara'ya muvasalat etmiş ve hadiseye müteallik evrak 
ve malumat bizce ikmal olunmuştur. Sizce dahi el-
yevm malumatı kâfiye elde edilmiştir. Binaenaley 
biran evvel muhik bir sureti halliye ye iktiranını te
min gayesiyle meselenin münakaşası icap etmekte
dir. 

Bunun için de evvelemirde hadisenin sureti tekev
vün ve cereyanını meydanı vuzuha koyacak nikatı 
fiiliyeyi tespit etmek iktiza ediyor. Sefirimizin ita et
tiği malumata nazaran mukaddema mekâtibi askeri
ye müfettişi umumiliği tarafından Türk Sefareti er
kânından bazılarına Mekâtibi askeriyeyi ziyaret et
tirmek üzere memur edilmiş ve bu suretle mumaile-
himde muarefe peyda etmiş olan Olşefki 20 Nisan 
1922 tarihinde sefarethane memurlarından İdris Bey
le Âteşemiliter muavini Ziya Beyleri Bolsaya Dimü-
rofka sokağında 16 numaralı hanedeki apartmanla
rında ziyaret etmek istemiştir. Bu apartman Türk Se
faretinden Hariciye Komiserliğine 9 Mayıs 1921 ta
rihinde tahriren vukubulan müracaat üzerine Harici
ye Komiserliği marifetiyle mumaileyhime tahsis olun
muştu. Ziya Bey mumaileyhi kabul etmek isteme
mekle beraber ısrarı üzerine bereyi nezaket ertesi gü
nü yani 21 Nisanda ziyaretini kabul edeceğini bildir
miştir. Buna rağmen Olşefki 20 nisanda Apartmana 
gelmiş ve Ziya Beyi bulamadığı cihetle ertesi günü 
vakti muayyende avdet etmek üzere gitmiştir. 

21 nisan akşam üzeri saat altıda Olşefki, Âteşe
militer muavini Ziya Bey ve Sefaret ataşeleri İdris 
Cevat ve Saim Beylerle üsera komisyonu azasından 
Emin Efendinin müştemian bulundukları bu apart
mana gelmiştir. Kendilerine bir erkânı harp arkada
şım tafedim etmek istediğini söylemiş ve odadaki te-

ı lef on işlemediğinden yakında ikamet eden mumailey
hi bizzat alıp gelmetk üzere dışarı çıkmış, bir kaç 
dakika sonra arkadaşiyle birlikte avdet etmiştir. Bu 
arkadaşı portföyünü koridorda bırakmış ve her iki
si girdikten biraz sonra apartmanın kapıları müsel-
lah eşhas tarafından zorlanmış ye bunlardan yedisi 
apartmana girerek diğerleri merdivenlerde ve bina
nın mahrecinde kalmışlardır. 

Haydutları taharri vazifesiyle mükellef oldukları
nı beyan eden bu eşhas odada oturanlara kımıldan
mamalarını ihtar etmiştir. Sefaret memurları nazikâ
ne bir surette sıfatı resmıiyelerini beyan ve diploma
tik kartlarını irae etmelerine rağmen ağızlarımı aç
mamaları kendilerine hiddetle ihtar olunmuştur. Saat 
altı sonradan ertesi günü saat iki evvele kadar bu 
muamele devam etmiş gerek sefaret memurları ve 
gerek apartmanın her tarafı taharri edilmiştir. Esna
yı tahariyatta -taharri icra edenlerin Şefi Hariciye Ko
miserliği ile muhabere etmiş, memurlarımızın haki
katen kart diplomatiği hamil olup olmadığını sor
muştur. Memurlarımızın Sefaretle muhaberesi ise 
menolunmuştur. 

Çeka memurları Olşefkinin arkadaşının portfö-
yünden bir umumî Rusya haritasiyle Kafkasya hari
tası çıkarmışlar ve bu haritaları Ataşe militer mua
vinine bir manayı mahsus ile göstermişlerdir. Çeka 
memurları apartmanda buldukları evrak ve şifre ile 
memurlarımızın ve Rus zabitlerinin üzerinde bulduk
ları evrakı aynı çantanın içine koymuşlardır. Bu çan
taya Türk ve Rus mühürleri vazolunmuştur. Rus 
memurları tanzim ettikleri zabıt varakasını Ziya Be
ye imza ettirmişler çanta ile beraber Sefaret memur
larını da götürmek istemişler, nihayet yalnız Emin 
Efendiyi götürmekle iktifa eylemişlerdir. 

21 nisan 1922 tarihini ve diğer birtakım imzalar
la beraber Komiser Smirnof imzasını hâmil olan iş
bu grosso verbalde marelbeyan apartmanda taharri-
yat icra olunduğu apartmanda bulunan bazı eşya ile 
evrakın alındığı Türk memurlarından yalnız Ziya, 
Saim ve idris Cura Beylerin serbest ve kart diploma
tikleri ellerinde bırakıldığı, taharriyat esnasında işbu 
dört zatın diplomatik mümessiller oldukları nazarı 
itibara alınmaksızın taharriyat icra ve vesaikin zap-
tolunduğunu beyan ile şikâyet ettikleri muharrerdir. 
Memurların hamil oldukları ve Hariciye Komiser ve
kilinin imzasını havi bulunan diplomatik kartlarda 
işbu kartı hamil olan memurun Rusya Sosyalist Fe
deratif Sovyet Cumhuriyetinde siyasî mümessillerin 

I haiz olduğu bilcümle harioiez memleket ve masuni-
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yet hukukundan müstefit oldukları musarrah bulun
maktadır. 
Apartmanın taharrîyatı hitam bulduktan sonra va
kadan haberdar olan Türk Sefiri 12 Nisan s günü
nün sabah saat üç buçuğunda başkâtibi vasıtasiyle 
Hariciye Komiserliğine şîkâyet ederek çantanın 
Emin Efendi ile birlikte iadesini talep etmiştir. Mös
yö Karafaan telefonla Başkâtibi vakit geç olduğun
dan ertesi günü saat on bire kadar müsaade edilme
sini ve meselenin Sefaretin arzusu veçhile hallolu
nacağını bildirmiş ve iş ertesi güne kalmıştır. 

Mösyö Karalhan'ın vaadi infaz olunmadığını gö
ren Sefir ertesi günü Hariciye Vekâletine tahviren 
müracaat etmiş ve çantanın halen İade edilmemesi
ni protesto etmiştir. Saat bire doğru Emin Efendi 
polis dairesinde mevkuf bulunduğu odadan telefon
la şarki karip seksiyonu şefi M. Başökofun kendi
sine çantayı bırakarak daireyi terkedip avdet etme
sini, aksi takdirde hapsedileceğim tebliğ ettiğini ha
ber vermiş, Sefir de kendisine çantadan ayrılmama
sını emreylemiştir. 

M. Başökofun mufarakatinden sonra altı kişi 
çantiyaı bırakmasını Emin Efendiye tekrar ihtar et
mişler ve istinkâfı üzerine cebren ve bilekleri bükül
mek suretiyle elinden çantayı almışlardır. Sefirimiz 
aynı gün vakanın tafsilâtını havi uzun bir nota ile 
numara 294 protestosunu tekit ederek tarziye ve me
murini mejsulenin tecziyesini talep eylemiştir. 25 Ni
san tarihine kadar Hariciye Komiserliği ne cevap 
ne de tarziye vermiştir. 

25 Nisanda M. Karahan Sefirimize şahsî mükâ-
leme ile ihtilâfın hallolunabileceğirii, hasta olduğun
dan kendisini daha evvel davet edemediğini ve aynı 
gün veya ertesi gün Hariciye Komiserliğine gelme
sini Sefirimize yazmıştır. Sefirimiz rahatsızlığı iti
bariyle 26 Nisanda itizar etmiştir. Mösyö Karahan 
28 Nisan tarihli ve 928 numaralı notasında Sefiri
mizin hastalığı hasebiyle meselenin Ankara'da mü
zakeresi Mösyö Aralof'a havale edildiğini Türk 
memurlarına ve vesaike ait diplomasiyenin ihlâli 
hususundaki beyanat hiç bir esasa müstenit olmadı
ğı, bilâkis Devlete karşı idare edilen bir casusluğa 
iştiraklerinden dolayı İdris, Ziya, Saim ve Emin 
beylerin hukuku düvelin en basit kavaidini ihlâl et
tiklerini Sefaret erkân ve evrakına masuniyet casus
luk etmek için verilmiş olmayıp emniyeti suiistimal 
ettiklerinde nezdinde bulundukları Devletin hürmet 
ve riayetinden mahrum olacaklarım ve Devletin 
emniyeti muhafaza edilmek için cürmü vaki ile mü
tenasip tedabire müracaat olunabileceğini Hukuku 

düvel kavaidine tamamen muvafık olan bu tedabir 
sırasında Rus memurlarının hareketi gayet dürüst 
olduğunu ve tart gibi haklarında daha şiddetli mua
mele edilmek mümkün olduğu halde serbest bulun
duklarım, yalnız cürümlerini müsbit evrak kendile
rinden alınmış olduğunu beyan ve memurini mez-
kûrenin memleketten çıkmalarım talep eylemiş ve 
Türk Sefareti memurlarının casusluk etmelerine 
karşı beyanı teessüf etmiştir. 

Bu notaya Sefirimiz 1 Mayıs tarihli ve 334 nu
maralı takririyle müdellelen cevap verdiği gibi çan
tanın açılmasında memur bulundurmak için Harici
ye Komiserliğinin 29 Nisan tarih ve 938 numaralı 
not... vesikin (antant) kaldığına kanaati olmadığın
dan teklifi vaki'i kabul edemiyeceğini beyan sure
tiyle cevap vermiştir. 

Balâda zikredilen nikatı fiiliye hulâsa olunursa 
her iki tarafça müsellem olmak itibariyle müttefiki 
aleyhtir: 

1. — Rus memurları Türk Sefaret erkânı tara
fından işgal edilen ve hükümetçe sureti resmiyede 
malum olan bir mahalle cebren duhul etmişlerdir. 
(Zabıt varakası; Karahan'ın notası, sizin not?nız.) 

2. — Rus memurları Türk memurini sefaretini 
cebren kendi nüfuz ve hakimiyetleri altına alarak 
üzerlerini ve çantalarını taharri etmişler ve evrakı 
resmiyeyi ve bazı eşyalarım almışlardır. 

3. — Apartmanı işgal eden Rus memurları es
nayı taharriyatta Hariciye Komiserliğinin ifayı va
zife eden Hariciye memurunun muntazaman tali
matı ile hareket etmişlerdir. 
y 4. — Üsera Komiseri Emin Bey saat ikiye kadar 

mevkuf kalmıştır. 
5. —• Türk Sefaretinin mükerrer ve katî protes

tolarına rağmen çanta iade edilmemiş, tarziye veril
memiş, memuru mesul tecziye olunmamıştır. 

Şu beş noktada hulâsa edilen ve tarafeynce in
kârı kabil olmıyan ve benaberin tespiti için bir tah
kikat komisyonu teşkili temamiyle zait ve bîlüzum 
bulunan maruzzikr nikatı fiiliye hakkında hukuku 
beyneddüvelin verdiği hükümler gayet maruf ve 
meşhurdur. Mahaza bunun da bir defa daha nazar 
edilmesini faideden gayri hali görmekteyim. Hu
kuku Düvelin umumiyetle kabul edilen kavaidi mu
cibince Süferayı ecnebiyenin şahısları ve ikametgâh
ları taarruzdan masundur ve bu hususta kendileri
nin haiz olduğu imtiyazat aynen erkânı sefarete de 
şamildir. Bunlar, memleketine kabul edildikleri Dev
let tarafından gerek cezaî ve gerek hukukî hakimi-

438 — 
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yeti kazaiyeden hariç tedaıbiri inzibatiyeden muaf 
tutulur. (Opeohayım: Londra edisyonu S. 578, fık
ra 402) Memurini diplomasiyenin haiz olduğu im
tiyazı masuniyet herkesin haiz olduğu masuniyet de
ğildir. Bu imtiyazın, imtiyazatı diplomasiyenin bi
rincisi addedilmesi becadır. Bu masuniyet umumî 
bir surette «musaddaktır. (Fredrik Piyetri..*.... sahife 
125) Sefir bulunduğu memleketin hakimiyeti cezai-
yösinden hariçtedir. Sefirin ceraimi ikamet ettiği 
memleket hükkâmı marifetiyle değil, tariki siyasî 
ile cezalandırılır. Her hükümet aleyhine fitne ter- i 
tip eden bir memuru siyasîye karşı kendisini temin 
etmek ve o memuru memleketine göndermek hak
kını haizdir. Fakat hiç bir sefir, muamelei cebir ve 
şiddete kıyam ve elindeki silâh ile fiiliyata varma
dıkça Hukuku Düvelin himayesinden hariç adde
dilmek caiz değildir. (Pradye Federe C 2 S. 45) 
«Sefirin masuniyeti ikametgâhı umumiyetle tanın
mıştır. Bu masuniyet, vergiye ve emlâk gayri men-
kuleye müteferri hukuk müstesna olmak üzere me
murini diplomasiyenin işgal ettikleri mahallerin ha
kimiyeti mahalliyeye karşı istiklâlinden ibarettir. 
Bu istiklâl bilhassa hiç bir idarei âmme memurunun 
ve kuvvei müsellehadan hiç bir memurun icrayı va
zife etmek için bu otellere girmemelerinden ibaret
tir. (Pradre Federe C. 2 S. 78) Hukuku Düvel Ens
titüsünün 1895 senesinde Kembriç'te vukubulan iç-
timaında, imtiyazatı diplomati'kiye hakkında tan
zim ettiği nizamname projesi dahi Hukuku Düvel 
ulemasının efkârını tebellür ettirmek itibariyle bu 
bapta şayanı dikkat bir vesika teşkil etmektedir. Bu , 
projenin birinci maddesinde Süferanın masunu anıt- i 
taarruz olduğu beyan edildikten sonra, ikinci mad- i 
desinde masuniyeti mezkurenin bir heyeti sefaretin 
bütün erkânı resmiyesinde şamil olduğu, üçüncü 
maddesinde bu memurların mukim bulundukları 
memleket hükümeti anlar hakkında her gûna ade
mi riayet hakaret ve şiddetten istinkâfa mecbur olup 
haklarındaki bu kabil muamelata cüret edenleri şe-
diden cezalandırılması lâzım geldiği, dördüncü mad
desinde imtiyazı mezkûrun 'eşyayı şahsiyeye, evrakı 
muhabereye şamil olduğu, beşinci maddesinde harp 
halinde bile devam ettiği beyan edilmekte ve 6 ncı 
maddesinde tadat olunan teşebbüsat ise müdafaai 
mteşrua, tehlikeye ilkaı nefs, nezdinde mukim bu
lundukları Devlet tarafından müdafaayı veya te-
dabiri îhtiyatîyeyi iltizam eden efal'i memnuaya mü-
caseret hallerinden ibaret bulunmakta ve fakat lü
zumu âcil halinden maada hususatta Sefirin mensup 
olduğu Hükümete; müracaat edilerek cezalandırıl-
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ması veya geri alınması talep olunmak ve en niha
yet meskeni ihata edilerek hariçle irtibattan ve teza
hüratı gayri meşruadan menolunmak lâzım geleceği 
muharrer bulunmaktadır. 

Bütün bu beyan edilen ahkâmı sariha, Rus me
murları tarafından Türk Heyeti Sefaretine ait imti-
yazatın pek şayanı teessüf ye iki Devlet arasındaki 
revabıtı muvalâtkârane. ile gayri kabil bir surette 
ihlâl edilmiş olduğunu isbat etmektedir. Acaba 
Türk Heyeti Sefareti tarafından bir fiili memnu ir
tikâp edilmiş midir? Edilmiş ise bu fiili memnu si
lâhla fiiliyata kıyam etmek veya Rus Devletinin em
niyeti aleyhinde fitne tertip eylemek gibi, masuniyet 
imtiyazının tatilini icabeden mahiyette bir fiil midir? 
Türk memurları, Rusya Devleti aleyhinde hiç 
bir fiili memnua ve haltta gayri dostane bir harekete 
mütecasir olmamışlardır. Bizzat Rusya Hariciye Ko
miserliğinin istinat temek istediği fiil, casusluk veya 
casusluğa iştiraktir. Âtide izah olunacağı veçhile, 
Rus zabitlerinin esnayı taharriyatta Türk Sefareti 
memurlarına ait apartmanda bulunmaları Olşefki'nin 
20 Nisanda ziyarette ısrar etmesi, taharri olunan şe
yin 20 Nisan için tanzim kılınması, Olşefki'nin (20) 
de Ziya Beyi bulamaması itibariyle 21 de gelmesi 
o ziyaretin 21 Nisana temdit edilmesi, Sefaret erkâ-
nınca tanınmıyan bir adamı getirmek istemesi ve bu 
adamın getirdiği «port föyü dışarıda bırakması ve 
bilâhare yakalanması ve bunların gelmesiyle bera
ber apartmanın basılması nazarı itibare alınırsa işin 
tamamiyle mürettep olduğuna inanmak için, karai-
ni kâfiye teşkil eder. Türk zabitlerinin Rusya hak
kında malumat alması için Rus zabitleriyle görüş
müş oldukları farz edilse bile bunun casusluk teşkil 
edeceği iddia olunamaz. 

Malum olduğu veçhile casus, tebdili kıyafet ve 
ketmi hüviyet ederek düşman lehinde malumat al
mak üzere bir memlekete ferceyabı duhul olan şa
hıstır. Aralarında dostluk cabegir olan iki Hükümet
ten birine mensup memurini resmiyenin diğerleri
nin memurlariyle, hatta onların talebi üzerine gö
rüşmesi hiç bir veçhile casusluk teşkil edemez. Böy
le bir hal bile vaki olmadığı cihetle bu mülâhazanın 
beyanından maksat şu mürettep olduğu zannedilen 
hadise bahren ve berren de., edilse bu hal devlet 
aleyhine bir ihtilâl veya fitneye iştirak etmek gibi 
imtiyazatı diplomasiyenin tatili müstelzim bir sebep 
olamıyacağını tebeyyünden ibarettir. Rus kanunla
rı dahi Hukuku Düvelin balâda beyan olunan ah
kâmını teyit etmekte ve nitekim 21 Nisan 1920 ta-
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rih ve 1169 numaralı Rus Kanununun üçüncü mad
desinde «ecnebi siyasi mümessilliklerinin ve bunla
rın azasının işgal ettikleri mesakirii taarruzdan ma
sun addolunur.» ve Sovyet memurini evvelce Ha
ricîye Komiserliği ile anlaşmaksızın veyahut ait ol
duğu ecnebi mümessilliğinin müsaadesi istihsal olun
maksızın bu mesakine giremez» denilmektedir. Bu 
kanuna nazaran, Hukuku Düvel kavaidine tamamiy-
le muvafık olarak masuniyet hususunda Sefir ile Se
faret erkâm arasında, bir fark gözetilmemekte ve 
bu husus Hariciye Komiserinin imzasını havi olarak 
memurlarımıza verilen kartlarda dahi musarrah 
bulunmaktadır. 

3 Haziran tarihli notanızda hususi ikametgâh ol
duğu, hariciez memleket alâmetini haiz bulunmadı
ğı, yoksa resmî sefaret binası Rusya'da her türlü 
taarruzdan masun bulunduğu ve hiç kimsenin bun
lara duhul edemiyeceği beyan olunmaktadır. Apart
manın hususî ikametgâh olması meselesinden kat'ı 
nazar edilirse, Sefaretin şu beyanatı hakikaten Hu
kuku düvel kavaidinin ve bu kavaidi teyit eden ma-
rulbeyan Rus Kanununun hakiki ruh ve manasına 
muvafık olduğunu beyana ve bunu senet ittihaz et
meğe müsaraat ederim. Sefirin ikametgâhına hiç bir 
kimsenin hiç bir suretle giremiyeceği teamül ve ah
kâmı beyneddüvele ait bir hakikattir. Nitekim Rus 
Kanununun maddesi de bunu müeyyefcir. Sefirin im
tiyazı ile erkânı Sefaretin imtiyazı, Sefirin meskeni 
ile erkânı Sefaretin meskeni arasında hiç bir fark 
olmadığı da gerek marüzzikr ahkâmı hukukiye ve 
gerek kavanîni mevzua! düvel ve hassaten Rus Ka
nunu ile sabittir. Binaenaleyh Rus memurlarının 
girdiği apartmanın hususî apartman olması mülâ
hazası varit olmadığı gibi Hariciye Komiserliğine 
yazılan nota ile talep edilen ve Rus Hükümetince 
Sefaret erkânına tahmis edilen binanın hariciez mem
leket olmaması ve bu sebepten dolayı imtiyazattan 
istifadesi lâzım gelmemesi mülâhazası dahi katiyen 
varit olamaz. Notanıza nazaran, marüzzikr Rus za
bitler Sefarete gelmiş olsalardı buraya Rus memur
larının Rus Kanununa ve Hukuku düvel ahkâmına 
nazaran ğiremliyecekleri sabit ve bu itibarla erkânı 
Sefarete isnat olunan cürüm Sefire isnat edilmiş ve
ya erkânı sefaret, sefarethanede mukim bulunmuş 
olsaydı hariciez memleket imtiyazını tatile saik ola
cak ceraim mahiyetinde bulunulduğu tasdik olunu
yor. Halbuki balâda da beyan olunduğu üzere ne 
hukuku düvel ahkâmı, ne de Rus kanunları bu hu
susta Sefir ile Sefaret erkânı veya meskeni ile erkâ
nı sefaretin meskeni arasında bir fark gözetmediğin

den Rus memurlarının hareketi vakıasının hukuku 
düvel kavaidi müessesesine ve Rus kanunlarına mu
halif ve imtiyazatı diplomasiyeriin ihlâli mahiyetin
de bulunduğu, bu veçhile Rusya Hükümetinin dahi 
tahtı itirafında olduğuna şüphe yoktur. Bütün bu şa
yanı teessüf hadisede Türkiye- Büyük Millet Mecli
sinin teessüratını tahfif edecek bir nokta varsa o da 
«Çeka» memurlarının evrakı muhabereyi görmüş ve 
Türk Hükümetinin Rusya'ya karşı münasebatındaki 
samimiyeti anlamış olmalarından ibaret olmakla be
raber iki memleket arasındaki münasebatı vedatkâ-
ranenin maatteessüf Rusya Hükümeti gibi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından dahi bir 
an evvel hal ve tamiri lüzumu kanaati perverde edi
len sektenin izale edilmesi hukuku düvel ahkâmına 
ve Rus kanunlarına muhalefeti derkâr olan hareket
lerinden dolayı Rus memurlarının tecziyesine ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ihlâl edi
len hukukunun ve hukukuna vaki olan tecavüzün 
tamiri için, alelusul icabeden tarziye ve teminatın 
itasına vabeste olduğunu beyana ve iki memleket 
arasındaki avamili hakikiyeye müstenit ve dostluk 
ve kardeşlik muahedeleriyle müeyyet muhadenetin 
muhtel olmaması Büyük Millet Meclisince ahassı 
amal olduğunun iblağına müsaraat ederim. İhtira
ma!... 

Bu notaya şu cevabı aldık : 

13 Haziran 1922 No. 4158 
Vekil Beyefendi, 
11 Haziran tarihli ve 2963 numaralı takririnize 

cevaben işbu hadiseye ait bilcümle ahvali yedimde 
bulunan evrakı ve vesaikin müsait olduğu derecede 
tetkik ve mütalâaa ederek tamamiyle bir mahiyeti 
mahsusayı haiz bir mesele karşısında bulunulduğu 
meşhut olduğunu nazarı ıttılaınıza arz ile kesbi şeref 
eylerim, 

Gerek siz ve gerek bence malum olan ve hiç bi
rimiz tarafından inkârı mümkün olmayan Hukuku 
düvel kavaidine müteallik olarak mucibi münakaşa 
hiç bir cihet yoktur. İşbu kavait bizim için daima 
lâyetezelzel olduğu gibi öylece devam edecektir. 

Sefaret memurlarıridan birinin işgal ettiği apart
mana Rus Hükümeti memurininin duhulü madde
sine gelince : Son zamanlarda Moskova'da tevessü 
eden haydutluk ile münasebettar olarak elde ettiğim 

^ tamamiyle mevsuk malumata nazaran Devlet idarei 
sı,siyasiyesi memurları haydutların tevkif iyle mükellef 

olarak şehrin bütün mahallelerinde taharriyat icra
sına emir telâkki etmiştir. Yevmi mezkûrda Türk 
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Sefareti memurininin şehirde ikamet eylediği ma- ı 
hailede diğer mahalleler gibi taharri edilmiş olma- I 
Iıdır. Rus memurları sefirin refiki mesaîsi tarafın- I 
dan işgal edilen apartmanıda diplomasi mesuniyeti-
nin hiç bir alâmeti hariciyesini görmeyerek bittabi 
mahalli saireden hiç bir suretle tefrik etmeksizin I 
işbu yeri de ziyarete karar vermişler ve orada tama-
miyîe gayri muntazar bir surette Rus zabitleriyle I 
karşılaşmışlar ve bu zabıtandan birini evvelce mah
kûm edilerek bir tecemmugâhta mevkuf en bulun
muş olan gayet maruf bir mücrim olarak derhal i 
tanımışlardır. Bu cihet Rus memurlarının nazarı 
dikkatini celbetmiş ve şüphede bulunmaya mahal 
olduğunu göstermesi sebebiyle taharriyatın icrası ta-
kararür etmiştir. Esnayı taharriyatta Rus memurları 
(Komiser Smirnof Hariciye Komiserliğiyle telefonla 
müzakeratta bulunduktan ve komiserliğe işbu apart
man sakinlerinin üzerlerinde bulunan kart diplomatik
lerin hakikaten hamili olup olmadıklarını sual ettikten 
sonra) filhakika bir diplomasi muafiyetinden müs
tefit zevat karşısında bulunduklarına kaani olabilmiş
lerdir. 

Fakat ilk hasıl olan intibaın ve bu esnada elle
rinde bulunan (Rusya'nın ve Kafkasya'nın nizamı 
h'arp haritaları gibi) vesaikin derecei ehemmiyetinin 
tahtı tesirinde olarak taharriyata devam edilmesi ta
karrür etmiştir. 

Şekil noktai nazarından cereyan eden bütün had i s at 
hakkında en am'i'k tesssüfatımı tamamiyle resmî bir su
rette ve Hükümetim namına olarak size beyan ede
rim ve lütfen kabulünü ve Hükümetinize tebliğini siz
den rica eylerim. 

Vekil Beyefendi. 
Sefaret memurlarından bazılarının bilâşüphe met- j 

halidar oldukları sabit olduğundan (tezahür ettiğinden) 
Rus memurinin muamelâtında Türkiye ve Mosko-
va'dalki Sefiri hakkında hiç bir hareketi hasmane gö
rülemeyeceğini katiyeti tamme ile beyan ve ilân et
meği vazifem gibi telâkki ederim. Bu noktada Sovyet 
Rusya'sının vaziyeti bilâtebeddül devam etmekte ve 
yalnız akval değil efal itibariyle de sadakati ve sami
miyeti Moskova uhuvvet muahedesiyle Misakı Mil- î 
lîye müesses bulunmakta (istinat eylemekte ve bun
dan fazla olarak acizleri ve Hükümetin Sovyet Rus
ya'sını müstakil Türkiye ile Büyük Millet Meclisi 
Türkiyesiyle birleştiren revabıtı tarihiyenin tevessü ve 
iktisabı meknet eylemesi iktiza ettiğine kaniiz.'Bunu 
müşterek mazileri ve âtinin ihtimalâtı emretmekte
dir. Bu teminat şundan ileri gelmektedir ki iki büyük | 

ı kavimlerimizin irtibatı mütekabili ve dostluğu eşhas 
I hüsnü niyetine olduğu gibi bilhassa zamanımız tarihi 
I ve istiklâlleri ve tahtı tazyiiktaki bilcümle akvamı 

mazlum enin saadeti için kavimlerimizin idare ettiği 
I cidali azim tarihi ile emredilmiş bir lüzumu müs-
J tahsen üzerine istinat etmiştir. 

Bizzat esası meseleye gelince: Alınan malumattan 
sonra memleketim aleyhine tevcih edilmiş harekâtın 
tesirkâr mahiyetini teslim etmek; icabeder. Bahusus 

I ki Ziya Beyi ziyarete gelen ve cüzdanında nizamı 
harp haritası bulunan Olşefki vatandaş balâda bir 
kere daha zikrediidiği üzere casuslukla mahkûmdur. 
Bu dakika Olşefki refiki ve Türk memurlarından ba
zıları tarafından tertip edilen cinayetin azametini su
reti muayyenede tesis ve takdir müşküldür. Bunun 
'katiyetle tayini ancak taharruyiat esnasında zabtedi-
len vesaiki muhtevi çantanın küşadından sonra müm
kün olacaktır. Neticeyi evvelden keşif iddiasında de
ğilim. Fakat Şarktaki müstemlekât siyasetinden elle
rini boşaltmak için hüsnü münasebatımızı imha için 
hiç bir vasıta önünde tevakkuf demeksizin Türkiye 
ile Rusya arasında bir inkıtaı münasebat ihdasına 
bilcümle kuvvasiyle çalışan itilâf tarafından müret-
tep karışık tesvilât imlkânını kabul ediyorum. O ka
dar ki memurlarımızın bizim olduğu gibi sizin de 
muhitimizde kuvve i merkeziye heyetlerine ve keza 
ecnebi sefaretlerine ferceyabı duhul olmağa lâyenka'üi 
uğraştıkları pek acı bir tecrübeye nazaran malumu-
muzdur. ttilâfın memleketlerimiz beyninde bilhassa 
Ceneve konferansının mesaîsi esnasında bir inkıtaı 
münasebet ihdasına fevkalâde alâkadar olduğu na
zarı itibare alınırsa böyle bir faraziye o kadar müm
kündür. Eğer mesaîsi arzu edilen neticeye vasıl ol-

i saydı bunun Rusya'ya ve zamanımız mesele:! şarki-
yesinde bir kuvvei merkeziye olan Türlk'iye'ye karşı 
vaziyetini tahkim edecekti. Bu mesele konferansta 
münakaşa edilmesine rağmen yine koridorlarda mev
zubahis olmuş bulundu. (Asiyayı suğrada harp ve. 
sulh hakkında Sovyet heyeti murahhasasına itilâf 
devletlerinin mümessilleri tarafından vükubulan ttlk-
hfat) her ne olursa olsun ister Rusya tabaasından ol-

i sun ve ister Türk Sefareti memurininden buhımsun bu 
hadisede methaldar olan ve efal ve harekâtiyie Rus 
ve Türk dostluğunu tehdit edecek bir tehlike ihdas 
eden eşhasın sureti şedidede duçarı mücazat olmala
rında acizleri için de, Hükümetim için de tereddüde 
mahal kalmaz. Bu maksatla Türkiye Büyük Millet 

] Meclisli Hükümeti mümessilleriyle birlikte çantayı aça-
| bilecek ve bu bapta dostane bir iştirakle tahkikat icra 
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edebilecek surette tayini eşhas halfckmda Hükümetten I 
talimatı lâzime ahzetaıesi sureti mutlaJkada elzem ol- I 
duğuna mıitmainıim. Mücerrep olan nezaketinize bi- I 
naen işbu takrirde dermeyan eylediğim mesai 1 hakkın- I 
da ittihaz edeceğimiz tedaibirden acizlerini vaktinde I 
haberdar etmekten imtina etaıiyeceğinize kani olmalk- I 
tan men'i nefs edemem. 

Ihtiraımatı faikamın kabulünü rica ederim Vekil I 
Bey. 

Rusya Sosyalist Federatif Şûralar Hükümeti 
Salâhiyetitar murahhası Aralof I 

(Sefaret memurini hakkındaki fıkrayı tekrar oku- I 
du) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Yani Sefa
ret memurlarımdan, bizim memurlarımızdan olanlar 
kabahatli addolunmak isteniliyor. Onun için aynen I 
tercüme edilmiştir. Sefirin bu son notasına karşı bi- I 
zim verdiğimiz nota da budur: 

Rus Sefirine Cevap I 
13 Haziran 1922 tarih ve 4158 numaralı notanızı 

aldığımı beyanla kesfoi şeref ederim. Şekil nok'tai na
zarından cereyan etmiş olan her şey münasebetiyle I 
taımamiyle resmi ve Hükümetiniz namına izhar ey- j 
lediğiniz teessüf amıiifci Hükümetime arz edeyim. Rus I 
memurlarının Devletçe ahkâmına riayet edilmesi ik
tiza eden ve notanızda sizce de gayri kabili inkâr ol
duğu bildirilen hukuku düvel kavaidini ihlâl ederek 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin hukukuna teca
vüz suretiyle vulku bulan hareketlerinden dolayı pek 
amJk münasebatı vedatkârane ile merbut bulunduğu
muz Rusya Hükümeti tarafından izhar olunan bu 
teessüfü Hükümetim memnuniyet bahş addetmekle 
beraber cümlenin müphemiyetinden dolayı teessüfü 
vakiin prensibe de şamil olup olmadığında tereddüt 
etmiş ve bu ciheti muhtacı tenvir görmüştür. 

Haydut taharrisiyle meşgul olan zabıta memur
larının sefaretimiz memurlarından bazılarının işgal 
etniği apartmana girdikleri ve memurlarımızın diplo
matik kartlarını göstermeleri ve Komiser Simirnofun 
Hariciye Komiserliği ile telefonla muhaberesi üzeri
ne memurlarımızın hüviyeti tamamiyle tayyün ederek 
Komiser Simirrtofça da diplomatik imüyazattan müs
tefit kimselerin muvacehesinde bulunduğu sabit ol
duğu mevsul notanızda zikredilmektedir. 

Ahkâmı cümlemizce müsellem olan Hukuku dü
vel kavaidi Si'mıirnofun işbu masuniyete riayet ederek 
derhal Sefaret memurlarına karşı tatili ameliyat etmesi I 
ioalbederlken bunun hilâfına hareket edildiği sizce de 
sabit olmuştur. Bahseylediğiniz Rusya ve Kafkasya 1 
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ordularının haritasının bulunması ise bu ameliyeye 
devam içm hiç bir mazeret teşkil edemez. Bahusus o 
haritaların Olşefikinin cüzdanından çıkmış olduğu yi
ne notanızda bildirilmekte ve binaenaleyh Sefaret me
murlarımızla hiç bir alâkası olmadığı tebeyyün et
mektedir. 

Diğer cihetten Türk Rus üsera mukalevesi hük
münce aynı diplomatik imtiyazatitan müstefit ol
ması lâzım gelen Emin Efendi zaıbılta memurları ta
rafından cebrü şiddete maruz kalmış ve döğülmüş-
tür. Binaenaleyh prensip itibariyle de, şekil itibariyle 
de şayanı tessüf olan bu hadisenin amili olan Rus 
memurlarnm tecziyesi icabedeceği noktasında muta-
bılk kalacağımızdan şüphe etmem. Hükümetlerimiz 
arasındaki münasebata dair olan beyanatınızı pek 
antik bir memnuniyetle kaydeder ve Hükümetimizin 
de aynı hissiyatla mütehassis olduğunu bir kere daha 
zatı âlilerine iblağa müsaraat eylerim. Düşmanları
mızın Türk Rus dostluğunu ihlâl için her tarafa pek 
çok mesaî sarfettikleri bizce dahi malum ve hükü
metlerimizin teyakkuzu sayesinde bu mesaînin hiç bir 
sermaye vermiyeceği hakkındaki itimadımız tamdır. 
Fakat bu hadise evvelâ Olşefki'nin vaktiyle Rus Hü
kümeti tarafından Sefaret memurlarımıza. Rus me-
kâtibi askeriyesini gezdirmek üzere tefrik edilmiş ol
ması, saniyen Ziya Bey yirmi nisanda kendisini kaibul 
ödemediği halde ısrarı üzerine yirmi bir nisan için 
mumaileyhe mevidi mülakat tayin etmiş bulunması, 
salisen ve bilhassa notanızda da beyan eylediğiniz 
gibi mevzubahis olan haritaların Olşefski'nin cüzda
nından zuhur etmiş olması, bahseyled'iğiniz vak'ai cari-
yaneye bizim memurinimizin katiyen iştirak etmemiş 
olduğunu isbat eyler. 

Fevkalâde idarei siyasiye dairesinde alıkonulan 
çantanın muhteviyatına gelince: Olşefslki ve refikinin 
cep cüzdanlarında bulunan evraik dahi onun derununa 
konulmuş olduğundan anın açılıp muhteviyatının 
tetkikinden balâda beyan olunduğu veçhile bizim me
murlarımız aleyhinde mucibi töhmet bir şey çıJkarıla-
mıyacağı zahirdir. Binaenaleyh bu husufta yapılacak 
şey yalnız çantada mevcut olup bizim memurlarımıza 
ait olan evrakın biran ev/el bize iadesidir. 

Türk Rus dostluğunun asarının daha ziyade kuv
vetle düşmanlarımıza gösterilmesi lâzım gelen bu 
günlerde bu hadisei müessifeden biran evvel hiç bir 
eser kalmamasını benim kadar zatı âlilerinin de ar
zu ettiğine emin olarak balâda maruz nikata dahi se-
raiin muvafık bir cevap verileceğirıi ümit eder ve bu 
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vesile jte de ihtiramaitı faıikamın kabulünü rica eyle
rim efendim. 

Vekil Beyefendi; 
11 Haziran 1338 tarih ve 2963 numaralı notanıza 

cevaben elde mevcut malumatın müsaade ettiği de-
redece bu hadisenin sureti tekevvün ve cereyanı tet
kik edildikte tamamen mahiyetü mahsusayı haiz bir 
mesele karşısında bulunduğumuzun tezahür ettiği za
tı âlilerine iblağ ile kesbi şeref eylerim. 

* Her iki tarafça malum ve inkârı kabul olmayan 
Hukuku düvel kavaidine gelince, bu bapta mucibi 
münakaşa bir cihet yoktur. Bu kavak bizim için her 
zaman lâydtezıelzel kalmış ve öyle kalacaktır. 

Sefaret memurininden biri tarafından işgal edilen 
bir apartmana Rus memurlarının dühülü meselesine 
gelince: Moskova'da ahiren tevessü eden haydutluğa 
ait olaralk elde edilen malûmatı mevsukaya nazaran 
idarei siyasiyei Devlet memurininin haydutları tevkif 
vazifesiyle şehrin bütün mahallerini taharri için emir 
almışlardı. Aynı gün Türk Sefareti memurîmniin 'ika
met ettiği mahallenin dahi diğer mahaıllât gibi tahar
ri icabetmiştir. Türk Sefareti memurinin ikamet eMği 
apartmanın hariciez memleket işaret ve alâimini haiz 
bulunmadığını gören Rus memurları bittabi bu apart-
<manı da taharri etmek istedikleri zaman karşılarında 
birden bire Rus zabitlerini buldular. Bu evvelce mah
kûm olmuş ve tecemmügâhlarında tevkif edilmiş bu
lunması itibariyle maruf bir mücrim bulunan bu za
bitlerden biri Rus memurları tarafından derhal ta
nındı bu cihet mezkûr memurların esnayı taharriyat-
ta - Komiser Simirnofun bu apartmanda ikamet eden
lerin üzerlerinde bulunan kart diplomatiklerin ha-
kükalten bunlara ait olup olmadığını sorması üzerine 
- karşılarında bulunan zevatın düpoması masuniyetin
den olduklarına kanaat getirmişlerdir. Fakat işbu ze
vat yedinde bulunan Rusya ve Kafkasya ordularının 
nizamı harbine ait evrakın fartı ehemmiyetle ilk şüp
henin tahtı tesirinde olarak taharriyaita devama karar 
verildi. Cereyan eden vukuatın şekli hakkında en 
amük teessüfümü temamiyle sureti resmiyede ve Hü
kümetlin namına size beyan eden ve kaıbuliyle Hükû-
metiriize tebliğ lütfunda bulunmanızı rica ederim. 

Sefaret memurlarından bazılarının hiç şüphesiz ka
bahatli olduklarım nazarı dikkate alaralk Rus memur
larının efalinde Türkiye ve onun Moskova Sefiri 
aleyhine hasmane hiç bir hareket müşahade edilemi-
yeceğinü tamamiyle katî bir şekilde beyan etmeği va
zifem cümlesinden addederim. Bu itibarla Sovyet 
Rusya'nın mevkii gayri mütebeddil kalır. Yalnız soz-

de değil aynı zamanda efalde olan samiyeti Moskova 
muhadenet muahedenamesine ve Misakı Millîye müs
tenittir. Bundan fazla oaraik ben ve Hükümetim Sov
yet Rusyasiyle müstakil Türkiye'yi, yani Büyük Mil
let Meclisi Türkiye'sini rapteden tarihî münasebat 
inkişaf ve tevakki etmelidir kanaaitındayız; mazii 
müşterekleri ve ihtimali istikbâl bunu amirdir. Bu 
emniyet her iki büyük milletimizin mütekabil rabıta 
ve dostluğunun eşhasın hü&nündyetinden ziyade bil
hassa zamanımız tarihinin ve milletlerimizin kendi 
istiklâlleri ve bilcümle tazyik edilen akvamın refah
ları için yaptıkları büyük mücadelenin icabettirdiği 
bir uzumu mesude istinat etmesinden münbaistor. 

Asıl meselenin ruhuna gelince: Alınan malumat
tan sonra memleketim aleyhine tevcih edilen harekâ
tın tamamiyle tesirkâr bir mahiyette olduğunu teslim 
etmek icabeder. Bahusus ki Ziya Beyi ziyarete ge
len ve cüzdanında nizamı harp haritaları bulunmuş 
olan Yoldaş Olşefski balâda bir defa daha söylen
diği veçhile casuslukla mahkûm olmuştur. 

Olşefski ile refiki ve Türk memurlarından bazıları 
tarafından ika edilen cinayetin vüsatini muayyen bir 
şekilde tespit etmek şu esnada müşküldür. Bunun 
tayini ancak taharri yat esnasında müsadere edilmiş 
olan çantanın küşadından sonra mümkün olacaktır. 
Her halde evvelce tahmin edememekle beraber Türk 
Rüs muhadenetini inbilâle uğratmak ve aramızda bir 
gerginlik husule getirerek şark mesaimde serbest bu
lunmak için hiç bir mania önünde yılmak biimiyen 
bütün 'kuvvetleriyle çalışan itilâf Devletleri tarafından 
tertip olunan bir entrika karşısında bulunmakhğımız 
mümkündür. 

İtilâf Devletleri acı tecrübe neticesinde birebirlerini 
bihakkın tanımış olan milletlerimizin gerek idarei 
merkeziyerine gerek mümessilliklerine sokulmaktadır
lar. İşbu zannı bir kat daha teyit eden bir kanaat ile 
bilhassa Ceneve Konferansı esnasında İtilâf Devlet
lerinin iki millet ve devlet arasında inkitaı münasebatı 
inltaçL estirecek bir gerginlik husule getirmeğe çalış
mış olmalarıdır. 

Bu mesaî jmüntebîhi muvaffakiyet olsaydı Rusya' 
ya ve mesaili şarkiyenün hallinde kuvvei merkeziye ad
dolunan Türkiye'ye karşı İtilâf Devletlerinin mevkii 
tahkim edilmiş olacaktı. Ceneve konferansında her 
ne kadar meselei şarkiye resmen mevzubahis olmamış 
ise de yine hususî ve hafi müzakerat cereyan elımemiş 
değildir. (Asiyayı suğra'da harp ve suiha mütedair 
Rus heyeti murahhasına İtilâf murahhasları tarafından 
vaM olan teklif ait) 
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Her me olursa olsun gerek kendi namına ve ge
rek Hükümetim namına bu meselede methaldar olan 
ve bu hareketleriyle Türk Rus muhadenıetinii tehlike
ye ilka eden memurîn gerek Rus olsunlar ve gerek 
Türk Sefaretine mensup bulunSunla her hakle şiddet
le tecziye 'edilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti tarafından Rusya'ya gönderilecek Sefire 
Hükümeti mezkûre tarafından çantanın açılması ve 
tahkikata iptidar zımnında Rus memurîn dositane bir 
surette teşriki mesaî edecek memurinin tayini hak
kında evamiri lâzimenin itasını elzem addederim. 

İşbu notada arz ve izaih eylediğim mesailin halli 
hususunda ittihaz edilecek mukarrerattan vakti za-
maniyle haberdar edilmekliğimi mücerrep olan ne-
kazıdtinizden ümit eylerim. Hissiyatı intiramkârane-
min kabulünü rica eylerim Vekil Beyefendi. 

Rus Sosyafe't Federatif Şûralar Hükûmâjî 
Salâhiyettar mümessili 

Aralof 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Cereyan 

eden hadise budur efendim. Son gönderdiğimiz şey
de budur. 

REİS — Efendim müzakereyi idare edebilmek için 
Hariciye Vekilinin beyanatına karşı söz isteyen arka
daşlarımız sözlerini söylesinler. Bilâhare Hariciye Ve
kili Bey cevap versinler. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim, bendeniz cereyan eden mesaili aynen arz c'Ltim. 
Bu, ya Meclisi Âlinizce kabul olunur veyahut ren-
dolunur. Reddolunursa Hariciye Vekili gider. Mü
nakaşa edilecek bir şey yok. Sual soruluyor. ..uaUe-
riruize istediğiniz kadar cevap veririm. 

REİS — Şu halde efendim, söz şfJk'lini istizah 
şeklinde Hariciye Vekili kabul etmiyorhr. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) —Haricîye Ve
kili aleyhinde söyliyeceğimizi ne bildiler. Belki le
hinde söyliyecek idik. İli bir lisanla söz söyliyecek 
•idik, neden kıskançlık gösterdiler? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, meselenin ehemmiyetini cümleniz benden daha 
iyi bilirsiniz. Arzı malûmat ediyorum. Ona göre 
umumî bir takdir yaparsınız. Ya kabul etmiyoruz 
dersiniz, yoksa söz söylenmesini arzu etmiyorum. 
Suallerinizi sorduktan sonra fikrinizi bayan edersiniz. 

HAMDİ BEY (Biga) — Daime böyle oluyor, söz 
söyletmiyorsunuz, Meclise hiç gelmeyin bari. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Neyi müna
kaşa edeceğiz efendim. Ben de Hariciye Vekiliyim. 

Bende sizin Vekilinizim. Münakaşalar ne olacak. Bun
lara iyi yapmamışsınız diyeceksiniz, iyi yazmışsınız 
diyeceksiniz. Fakat rica ederim eğer bazı noktalar 
hakkında izahat istiyorsanız onu arz edeyim. Fakat 
tekrar tekrar arz ediyorum, mesele doğrudan doğruya 
Türkiye Rusya dostluk mesailine aittir ve bu arada 
müessif bir hadise cereyan etmiştir. Takdir size ait
tir. Ben suallerinize cevap veririm. Siz yine bir karar 
verirsiniz. Nihayet olacak şey o karara tebaiye&tir, 
başka bir şey değildir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hürriyeti 
kelâmımızı şey etmesinler, belki aleyhinde fikir dar-
meyan ederek Rus münasebatının katına ve fikirle
rinin "iskatına hüküm verebiliriz. 

REİS — Efendim, Hariciye Vekili Beyefendi; te
nevvür etmek isteyen arkadaşlarımız varsa cevap ver
meye hazırım diyorlar. Yoksa uzun uzadıya müna
kaşasında mahzur vardır, diyorlar. Müsaade buyurun 
efendim. Hariciye Vekilinin teklifi veçhile tenevvür 
şeklinde müzakereyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Tenevvür şeklinde sual sorulması kabul edil
miştir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Herhangi mües
sif bir hadise olmuş. Sefaretin usulü dairesinde çan
tanın iadesi talebine dostumuz olan Hükümetin Ha
riciye Vekâletinin verdiği cevap, izhar ettiği hattı ha
reket dostluk kavaidine muvafık bir şekilde mi ol
muş, yoksa değil mi? Anlayamadığım bir nokta var-. 
dır. Karahan'ın Sefarete vermiş olduğu cevap idamesi 
arzu olunan rnuhadenet ile katiyen muvafık olmayan 
bir cevaptır. Bunun tasrif edilmediğini görüyorum. 
Burası meskûtîur ve burada dermeyan olunan arzu 
ile bendeniz şahsî bir nokta görüyorum. Anlaşılma
mış, karanlık bir nokta vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Yani Ka
rahan'ın vermiş olduğu nota mı efendim? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Yani Karahan' 
in hattı hareketi bu meselede gösterilmek istenilen 
esasatı siyasiyeye katiyen muvafık değil ve binaen
aleyh bu nokta üzerinde Hükümetimizin daha ziyade 

ı şey etmesi, anlaması lâzım gelir. Bu noktayı, efrat 
üzerinde olan muamelât hallolunmuş gibi yarım bir 

i şekil vardır. Fakat esas hallolunmamış zannındayım. 
! Hallolunmuş kanaatında mısınız? 
j YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Sual de

ğişti efendim, hangisini soruyorsunuz? Mösyö Kara
han'ın ilk günü Sefirimize geliniz, bu meseleyi görü
şelim... İkinci ^günü Karahan'ın verdiği suale cevap 
mı istiyorsunuz? Yoksa onun için ne suali soruyor-
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sunuz? Sizin memurların isnat ettiğiniz, şu, şu hare- I 
kâtı müdafaa için memurlarınız da şunu şunu yapmış- I 
lardır diyorlar. Fakat seyri şimdi görürüz ki notalar I 
gittikçe başka başka şekillere giriyor. Mösyö Kara- j 
han'ın bize karşı olan şahsî ve dürüştî muamelâtına 1 
göre mi bahsediyorsunuz,, bunda ne münasebet var- I 
dır bilmiyorum. I 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bendeniz bu
rada eşhas değil, bir Hükümeti muritazamanın, yani I 
müttefikimiz bulunan Rusya'nın Hariciye Vekâletini I 
görüyorum ve tarzı harekete baktığım zaman bunu I 
yapılacak ifal ile pek mürettep görmekteyim. Bina- I 
enaleyh hiç bir suretle tevil götürmez. Bu resmî de- I 
vairin haricinde anlamadığım karanlık nokta budur. I 
Bu nokta vaki olan tevilâtı izale edecek mahiyette I 
midir? Onu bilmiyorum ve onu sizden soruyorum. Siz I 
bunu yani tekmil hadisatın hallolunduğu kanaatında I 
mısınız? I 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Rica ede
rim, açık konuşalım bu memleketin menfaatinin yal- I 
nız muhafaza eden memur ben değil, siz de müda- I 
faa ve muhafazaya memursunuz. Rica ederim açık I 
konuşalım. Evvelâ suallerle işin içerisine başka şeyler I 
giriyor. Yani burada başlta bir Devletin Hariciye Ve- I 
kili hakkında şahsî bir sual soruluyor. I 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Müsaade buyu
runuz, maksadımı iyice arz edemedim zannederim. I 

HÎLMÎ BEY (Bolu) — Salâhattin Bey sual için 
söz alır fakat nutuk irat eder. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Üçüncü nota 
eşkâl» üzerindeki muamelâtı halletmiş görünüyor ve I 
bir adımdır. Mesailin cereyanı hakkında söyleyece- I 
ğim bir şey yoktur. Hükümetin mesaîsini de şayanı I 
şükran görüyorum. Yalnız bendenizin maksadım bu 1 
değildir. Maksadı meramım mürettep ve musanna ol- 1 
duğunu teyit eden vesail vardır. Yani biz oyun kar
şısındayız gibi geliyor, maksadım Hükümetimiz Ha I 
riciye... I 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim arada cereyan eden müessif hadisenin ve edilmiş 1 
ve edilecek notaların halli ile meşgulüz biz. (Henüz I 
hallolunmamış mıdır sadası) Hayır onu siz takdir ede- I 
çeksiniz, yani Meclisi Âliniz şimdi karar verecektir. I 
Benim notamı kabul edip etmemeyi. Bakınız tekrar I 
ettim son söylenilen söz budur. Tekrar ettim, ây- I 
nen Fransızcası budur, Fransızcayı içeride yazıyor- 1 
lar. Fransızcada bir formel kelimesi var formel... Ay- I 
nen tercümesini okuyorum. 1 
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Bakınız ne diyor : 
Şekil itibariyle biz böyle tercüme ediyoruz, çünkü 

ıormel var. Şekil itibariyle cereyan eden hadisattan 
tlolayı size amik teessürümü beyan ederim. Bunu hu
kuka koydunuz mu şekil itibarî, esas itibarî diyor 
demektir. Çünkü şekil, esasa mukabildir. Sonra pren
sip itibariyle değil demek, öyle mi değil? Çünkü bu 
Rusça düşünülmüş ve Fransızca yazılmış bir.şey de 
olabilir. Nitekim Rusça ve Fransızca bilen bir zata... 
Fransızca kelimelerini tefsir ederiz ve bildiğimiz Türk 
ve Fransız hukuku ile meseleyi hallederiz. Yani Türk 
ve Fransız nazariyat hukuku ile kelimelere mana ver
meye çalışırız. Elimizde başka bir şey yoktur. Rusça 
ve Fransızca bilen bir zata ve biraz da Rusçanın hu
kukunu bilen bir zata sordum Ruslar formalli jur-
diski bir nevi silsile ve cümlei hukuka derler ki on
lar m içerisinde prensip ve-esas da odur dediler ve 
benim mesul memurum bunu söyledi. Onun içindir 
ki (Formel) kelimesinden Rusya Sefaretinin ne kas-
dettiğinden tereddüde düşmek tabiîdir. Eğer o keli
me olmamış olsaydı beyanı teessüf ederim şeklinde 
olsaydı işte bu bizim için bir tarziye mahiyetinde ola
bilirdi. Tarziye kelimesi, beni affedin kelimesi Hükü
metler arasında söylenmez. Şimdi sualler dolayısiyle 
esas meseleye gelelim. Bu ne için yapılmış, Rusya ile 
bizim dostluğumuz samimi midir? Değil midir? Sual
ler buralara gidiyor. Rica ederim, buralara girişecek 
isek istirham ederim aynı bir münakaşai umumiye aça
lım. Anlamadım, rica ederim, anlayın ona göre cevap 
vereyim, yani maksadı âliniz nedir? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Zannediyorum 
ki arz edemedim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Siz de çok 
kapalı söylediniz anlayamadım, 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Beyefendi ay
nen ifadatı alıyorum. Kısa not tuttum. Size diyorlar 
ki : Sefirin .ifadesi yanlıştır, esassızdır. Binaenaleyh 
tebaüdü talep eder gibi yazı yazan doğrudan doğru
ya Karahan'dır. Yani bu tarzı hareketi, Hükümetimi
zin tarzı hareketini arzu ve iltizam ederek yaptığını 
zannediyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Beyefendi, 
ister biz olalım, velev siz olunuz buna karşı ne tav
siye ediyorsunuz? Kendileri bizim Sefirimizin mufa-
rakatı için bir harekette bulunmuş olsalardı, rica 
ederim kendilerinden ne istiyorduk? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Buna mahal. 
yoktur. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Neye ma
hal yoktur. 
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SALÂH ATTİ N BEY (Mersin) — Bu tarza ma
hal yoktur. Yaptıkları tarzı nalâyika. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Ne yapa
yım, Hariciye Vekili ne. yapsın? (Anlaşılmadı sada-
ları) Sual sorunuz efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Esas anlaşıl
madı. 

LÜTFİ BEY (Siverek) — Kapalı geçildi. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Açık soru

nuz efendim, rica ederim kapalı hiç bir şey yoktur. 
Her şey açıktır. 

REÎS — Usul hakkında söz istemiştiniz, Ali Şük
rü Bey buyurun. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, resmî 
bir şekilde Rusya'da bir hadise oluyor. Bu hadiseler 
üzerine notalar okundu. Tabiî bunun üzerine sual iti 
bariyle bizim istidlal edeceğimiz noktalar yoktur. 
Çünkü bizim başka me'hazımız yoktur. Mesele böyle 
olmuştur deniyor. Böyle olmamıştır denemez, çünkü 
bilmiyoruz. Binaenaleyh bu hususta şöyle yapılmış, 
böyle yapılmış diye bir şey demeye hakkımız yoktur. 
Sonra; Hariciye Vekili Beyefendinin okudukları şey
ler üzerinde onu tenkide bizim hakkımız yoktur. 
Çünkü alınan malûmat üzerine yapılan iş gayet doğ
ru ve musiptir. Yalnız bir mesele var, bu meseleyi 
bıraktığınız için söylüyorum. Her halde bu hadise 
bir hadisei müessiftir ve Rus Sefirinin vermiş oldu
ğu notalar içinde bizim için calibi dikkat noktalar 
vardır. Zannediyorum ki Ruslarla bizim dostluğumu
zun kıymeti gayet büyüktür ve bu tezelzül etmemeli
dir. Onun için böyle hadisatın tekerrürüne mani ola
cak bazı şeyler düşünülebilir, vaziyet tenevvür ede
bilir. Hatta açık söyleyeyim Hariciye Vekâletini bu 
hususta, belki bazı nikatta da ikaz edebilirim. Onun 
için böyle sual cevap olmaz, çünkü sorulacak sual 
yoktur. Niçin böyle yapmadın denemez. Yalnız bu 
bundan ibarettir denebilir. Bunun için söz verilirse 
bazı şeyler hakkında söz söylenebilir Bu da mesele
nin esasını mevzubahis etmek suretiyle değil. Tekrar 
ediyorum; meseleyi biz kabul ediyoruz ki Hariciye 
Vekilimize de itimadımız vardır, ne varsa onu bize 
söyler. Zaten beyanatını kâğıt üzerine yazmıştır. Onun 
üzerinde oynamaya mahal yoktur. Yalnız Rus Sefi
rinin vermiş olduğu notalarda - ki ben kendi hesabı
ma - söz itibariyle mucibi içtibah görüyorum. Belki 
arkadaşlardan görenler vardır. Onun için bu husus
ta söz verilmelidir. Yoksa mesele Ruslarla dost ola
lım mı, olmayalım mı değil. 

REİS — Şimdi efendim, bir kere Heyeti Âliyenize 
sarahaten arzettik. Söz vereyim mi, vermeyeyim mi 

diye? Heyeti Âliyeniz karar verdi. Söz demek mev-
zuubahis değildir. Sual ve tenevvür meselesine ge
lince : Hariciye Vekili Beyefendi notaları okurken 
bazı zevat dediler ki bazı nikatı anlamadık. Bendeniz 
de yalnız bu böyle midir, değil midir diye kısa sual
lerle maksatlarını meçhul addettikleri noktaları ten
vir edebilirler... Yoksa ayrıca behemahal muhafız
lar göstermek şartiyle sual sormak kasdı yoktur zan
nederim. (Yok sadaları) Sual ile tenevvür edilecek 
meseleler var ise Hariciye Vekili Beyefendi nota
ları okurken rüfekaca anlaşılmayan noktalar varsa 
Hariciye Vekili Beyefendiye o tarzda sualler tevcih 
buyurur ve cevap verirler. Başka sureti bilmiyorum. 
Heyeti Umumiye tekrar mevzubahis mi edecek, bu
nun imkânı var mıdır? (Mesele bitmiştir sesleri) 

Fevzi Efendi bir sual soracaktınız, buyurun. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyururlar mı? Efendim. Tabiî vekillerin mebusla
ra sual sormak hakkı yoktur. Fakat bana sual sor-
salar da ben o vasıta ile öğrenmiş olurum. Ali Şükrü 
Beyefendi dediler ki : Rus Sefirinin yazdığı notalar 
içerisinde bazı noktalar var. Onlar hakkında belki 
Vekilin nazarı dikkatini çekmek icabederse ikaz ede
riz, buyurdular. O nikatı bize sual tarzında sorsalar 
da ben tenevvür etmiş olurum. 

REİS — Efendim Vekil Bey diyorlar ki sual 
sorsalar da cevap veririm ve sorarlar. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Reis Bey ben
deniz sual için söz istemiştim. 

FEVZİ EFENDİ (Batum) — Efendim; Rusya ile 
bizim aramızda olan münasebatta her vakit tesir ya
pılabilir. Bu meselede de bize civar olan Hükûmatı 
sağire karışmış mıdır? Yani bir tesir yapmış mıdır, 
yapmamış mıdır? Eğer tesir yapılmamış ise ve yalnız 
Rusya ile bizim aramızda vukubulan bir hadiseden 
ibaret ise, Batum'da bazı islâmlar hakkında zulüm ya
pılıyor, bunu Gürcüler ankasdın yaparak Ruslarla 
aramızdaki münasebatı bozmak veya bozmamaya ça
lışıyorlar. (Bozmamak mevzubahis olur mu sadaları) 
Bu hususta Hariciye Vekâleti ne düşünüyor? 

REİS — Matum meselesi ayrıca görüşülür, bu 
mesele ile alâkadar değildir. Yalnız suallere cevap 
verebilirler. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim, 
birinci suale cevap verebilirim. Dediniz ki Erme
nilerle Gürcüler Ruslarla bizim aramızı açmak ister
ler, değil mi efendim? 

FEVZt EFENDİ (Batum) — Evet, 

— 446 — 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Aramızı 
açmak isteyebilirler, fakat ben burada filân Gürcü, 
filân bilmem ne Ruslarla bizim aramızı açıyor di
yemem. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bir de
fa anlamak istediğim bir şey var. Bu, üsera komisyo
nu Reisi Emin Bey kimdir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Komisyon 
Reisi değil. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bu zat kim
dir, hüviyeti zatı âlinizce malûm mudur? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Ben bilmi
yorum, Fuat Paşa Hazretleri buradadırlar, onlar söy
leyebilirler... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Azerbaycanlı 
Mehmet Efendi namında bir efendi var? 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Hayır, hayır de
ğil efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Peki efendim, 
eğer o ise meselenin rengi değişirdi^ Sonra bir nokta 
\at ki deminki maruzatımda beraberdir. Şifre; Harici 
Sefaret kâtibinin nezdinde bulunur, dediniz. Bence bu 
calibi dikkat meseledir. Şifrenin Sefaret haricine çık
ması caiz midir, değil midir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şifrelerimiz 
tamamiyle Sefaret kasalarında mahfuzdur. O vakit 
kâtip kendisi rahatsız imiş ve üzerindeki şifrede isti
malden sakıt imiş. Sefirin verdiği malûmat bu mer
kezdedir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Yani mesele yok. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Yok efen
dim. 

TAHSİN BEY (İzmir) — İstimalden sakıt olursa, 
imha edilir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Zaten hep
si istimalden sakıttır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Sonra efen
dim, İtilâfcıların Rusya ile bizim aramızı açmak is
teyecekleri gayet bedihî bir şeydir. Esasen bunun 
asarını da gazetelerde vesairelerde görüyoruz. Yalnız 
ne dereceye kadar sarih olduğunu ve hangi mem
badan tereşşüh ettiğini bilmiyorum. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Öyle şey 
olur mu? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, öyle şey de olur efendim. Çünkü her gün he
pimiz bazı şayiat duyuyoruz ki bu şayiatın nereden 
geldiğini bilmiyoruz. Zira kulaktan kulağa gelmiştir, 
bunun membaını bulmak imkânı yoktur ve bildikten 

sonra söylemekte hiç bir mahzur yoktur. Benim ku
lağıma geldi ve anlaşılan bir çok kimseler de işitti, 
ki bendenizden soranlar da oldu. Güya Ruslar haki
katen bu işi tertip etmişler. Fakat Türk memurları 
böyle bir şey ile iştigal ediyorlar mı, etmiyorlar mı? 
Yani bizim bu işle meşgul olduğumuzu bilerek de
ğil imtihan ve tecrübe için yapmışlar ve bu şekilde 
meydana getirmişler. Bunun için de evvelce orada 
bulunan Ateşemiliter muaviniyle görüşmüşler, ona da 
gelin görüşelim demişler ... şeklinde Ruslarla konuş
tuğu içindir ki Ruslar yakalamışlar, esasen bizim me
murumuz, bu şekilde bir şey taharri etmemiş, fakat 
sırf tecrübe için, acaba Türkler bu gibi işlerle "işti
gal ediyorlar mı diye Rusların böyle bir imtihan yap
mak istedikleri hakkında bir şayia vardır. İhtimal ora
dan çıkmıştır. İhtimal başka yerlerden çıkmıştır. Fa
kat herhalde bu şayiayı şu koridorlarda işittim, bi
naenaleyh bu hususta zatı âlinizin malûmatı var mı
dır? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Azizim uzun boylu söyledim, bizim me
murların sizin namınıza olarak yani sizin vekiliniz 
olarak her türlü mesuliyeti deruhde ederek çalıştık
larını ve bizim memurlarımızın katiyen kabahati ol
madığını iddia ederim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Yani bu şayi
ayı işittiniz mi? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Ben bu şa
yiayı değil kırk bin türlüsünü işittim, daha neler 
işittim Beyefendi. 

REİS — Hüseyin Avni Bey hem sıra size gel
miştir, hem de usulü müzakere hakkında söz istiyor
dunuz, buyurun. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İkisini bir
den hulâsa edeceğim, efendim. Şekli haricî itibariyle 
dava gayet güzel yapılmıştır. Gerek Sefir Paşa Haz
retlerinin ve gerek Hariciye Vekâletinin alimane ve 
vakifane yaptığı tedbir şayanı takdir ve şükrandır ve 
bu takdiri acizane ise de burada zikretmeyi bir va-
zifei vicdaniye bilirim. Usule gelince : Şimdi dava
nın şekli var. Bu şekli haricî itibariyle neticeye ikti
ran ettirmek menafi i memleket iktizasıdır. Fakat bu
nun sebebi hakikisi var mı? Birincisi bu, derin bir 
meseledir. Eğer biz bunu karıştırır da altından başka 
şey araştırırsak zannederim bizim menfaatımıza mu
vafık olmasa gerek, onun için yalnız şu nota üzerin
de dava şekle göredir. Çünkü Ruslar da açıktan açı
ğa demin arkadaşlarım buyuruyorlar ki kabahatin 
nevi muayyen değil, kabahat yok, Ruslarda caniyane 
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harekât var mı, alâkadar mı imiş, değil mi imiş bu
nu tetkik ediyor. 

REtS — Bu usulü müzakereye dair mi efendim? 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İkisini de 

hulâsa ediyorum. 
REİS — Hayır efendim, yalnız birisini söyleyi

niz. Çünkü birine cevap verebilir. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 

ikisine birden söz verdiniz, usul hakkında efendim, 
bunun sebebini aramaya lüzum yoktur. Vazedilen me
sele ortada, mevhum bir mesele vardır. Bu mesele de 
malûm, notalar... Bu notalar Hukuku düvel kavaidine 
muvafık bir tarzda verilmiştir, mesele neticelenmiştir. 
Bu şekli burada bırakalım, eğer başka bir sebep arı
yorsak o sebebi ayrı bir celsede yaparız, o vakit o bi
zim dahilî bir meselemiz olur, bu mesele Rus me
selesidir. Dahilî meselemiz varsa onu sual ve istizah 
t? fikiyle meseleyi soralım ve kurcalayıp yarayı tedavi 
edelim. 

REİS — Usul hakkında olmayan sözünüzü söy
leyin. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Onu da He
yeti umumiyeye bağışlıyorum. (Handeler) 

REİS — Efendim, Ragıp Beyden başlayarak on 
kadar arkadaşımızın sualleri var; (Müzakere kâfi sa-
daları) Müzakerenin ve bu meselenin kifayetiyle di
ğer mesaile geçilmesi hakkında da takrirler var. Re
yi âlinize arz edeceğim. Sorulan sualler hakkında mü
zakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... (Kâfi sa-
daları) Ekseriyeti azime ile müzakere kâfi görüldü. 

Efendim Siverek Mebusu Lütfi Beyle Kütahya 
Mebusu Cemil Beyin takrirleri vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Arkadaşlar gayet mühim bir suali bendeniz 
sizden rica ediyorum, istirham ediyorum. Okuduğum 
notalarda da malûmu âliniz olduğu veçhile tarziye 
istedik, teminat istedik, tecziye istedik Hukuku düvel 
kavaidinde zikrettiğimiz hususatın aynen kabulü, bun
lar böyledir, böyle olacaktır suretine bizim ittifak 
zımnen bir teminat olabilir. Çünkü bundan sonra böy
le hal vaki olmayacaktır demek idi. 

İSMET BEY (Çorum) — Son notanız cevaptan 
müstağni mi idi? 

REİS — Efendim ekseriyeti azime ile suallere ni
hayet- verdik; Hariciye Vekilinin verdiği izahat kâfi
dir deniliyor, yetişmez efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bana sara
haten bu yapılan şeyleri yani Rusya Sefareti tarafın
dan Rusya Hükümeti namına resmî olarak arz edilen 
tabirlerle beyan edilen teessüfün tarziye makamında 

telâkki edilip edilmeyeceğidir, yalnız benim yazdığım 
üçüncü nota, yani en son nota, daha doğrusu tasvibi 
âlinize iktiran ederse tarziye hususunda, tecziye hu
susunda da reyi âlinizi vermiş olursunuz. 

İSMET BEY (Çorum) — Fakat cevaptan müstağ
ni mi addediyorsunuz? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, rica ederim demek dikkat buyurmamışsınız öyle 
ise. 

Üçüncü notadan okumuştur : «Pek amik münase-
batı vedatkârane ile merbur bulunduğumuz Rusya 
Hükümeti bize bu notasında şekil noktai nazarından 
cereyan etmiş olan her şeyi Hükümetimin tamamiyle 
resmî amik teessüfünü bildiririm, bunu Hükümetini
ze bildiriniz.» 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu da bir tarziyedir 
resmen. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Ben buna yazdığım notada dedim ki Hü
kümetim bu teessüfü memnuniyetbahş telâkki etmiş
tir. Yalnız Fransızca metninde (O puvan dö formu!) 
denmesi şekil noktasından bizi tereddüde düşürmüş
tür. Lütfen bunu da tenvir buyurunuz, bu birincisi. 
İkincisi de kendisinin notasında tecziye hususunda 01-
şefski'nin mücazat vermesi, kendisine vermesi demek
tir. Olşefski casustur. Kendilerine casusluk etmiştir. 
Bunlar bizim Hükümetimize ait değildir. Bizim Hü
kümetimize ait olan mesele bu teessüfün zımnında bir 
hadise itiraf olunuyor. Teessüs arzu olunmayan bir 

. şeyin yapılmasını ifade eder. Arzu olunmayan şeyi 
yapan da mücazat görür. Binaenaleyh kendi notaların
da dermeyan ettikleri veçhile bi.'.im memurlarımı/in 
masuniyetine nail olduklarını gördükten sonra ken
dileri itiraf ediyor. Velev hangi surette olursa olsun 
ona devam etmeleri bu şayanı teessüf hali meydana 
getirmiştir. Binaenaleyh o memur müca/at edilmeli
dir. O memur mücazat edilirken onu mücazat edecek 
heyeti hâkime şu esbabı müşeddede tahtında bulun
muş imiş, şu esbabı muhaffefe tahtında bulunmuş 
imiş, ona onlar karışır. Sonra Emin Bey döğülmüştür. 
Elinde tabip raporu var, bunu döğen de bilhassa 
odur. Üç; sonra tarziye, teminat, tecziye hususları bu 
suretle hallolunduklarını yani temenni ediyorum ki 
gelecek cevap böyle olacaktır. Bize Yusuf Akçora Re
yin verdiği izahata göre bu (formül) kelimesi onların 
noktai nazarına göre esası ifade eden bir kelimedir. 

< Tarbiye ciheti, tecziye, teminat ciheti hallolunmuştur. 
Ondan sonra bir çanta meselesi kalıyor. Çanta me
selesi vakıa bir Olşefski ... Vakıa biz evvelce çanta 
meselesini işitmiş idik.- Fakat şimdi biz bugün sureti 
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resmiyede diyoruz ki; Hariciye Vekiliniz bütün mesu
liyeti deruhde ederek ve kendi sefirimizden ve me
murlarımızdan aldığımız katı söz üzerine diyoruz ki; 
bizim alnımız açık, bizi en ziyade memnun eden ıfey 
memurların üzerinde bulduğunuz evrakı görmeniz on
ların içerisinde hiç bir şey olmadığına kani olmanız
dır. Bundan sağlam bir şey olur mu? Bundan sağlam 
söylenir mi? Bunu kendimiz söylüyoruz. Dikkat bu-
yuruldu ise onların bize istinat yolunda yazmış ol
dukları, aleyhimizde neler söylendi isS hepsini aldım, 
hiç bîrini tevil etmedim, hukuk noktai nazarından 
söyledim, sonra onun için çanta meselesinde; çanta 
kimindir? Hukuk noktai nazarından, hukukî mahi
yeti itibariyle çanta bizim değildir; bize ait değildir, 
velevki hakkı temellükü bize ait olsun. Çünkü çantayı 
da oraya gelen zabıta memurları bir takım evrak 
yakalamışlar ve bu evrakı koyacak bir mahfaza ara
mışlar, o mahfazayı sonra bizim memurlarımız ge
rek isteyerek, gerek istemeyerek iare etmiş, istiare 
etmişler; onun içerisine evrakı koymuşlar. O çantanın 
içerisinde itham edecek şey yoktur. Esasen çanta bi
zim değildic. Çünkü Olşefski'nin ve refikinin üzerin
de bulunan evrak ve haritalar bize ait değildir, onu 
da çantaya koymuşlar. Refikinin üzerinde belki baş
ka evrak da çıktı, onu koymuşlar. Bizim kâtipleri 
itham edecek kıyamet kadar evrak* çıkmış o evrak 
ya bizim kâtiplerin el yazısiyledir veya bizim kâtip
leri ciddî ve katî bir surette ilzam eden evraktır. Bu 
evrakı alıp gelirler bize, gidecek Sefirimize getirip 
verirlerdi. Çantadan çıkartmaya hacet yoktu, başka 
ne için çantayı açmalı, tahkik ettirmeli, çantayı açıp 
tahkik etmenin altında doğrudan doğruya ne olur
sa olsun sizin kâtiplerinizin de kabahati vardır, baş
ka bir şey değildir. Binaenaleyh bundan dolayı be
nim noktai nazarıma diğer Heyeti Vekile arkadaşlarım 
da iştirak ettiler, çantanın istenmesinde açılmasında 
hiç bir faide yoktur. Çanta bize ait değildir, yalnız 
çantanın içerisinde bizim kâtiplerimize ait evrak da 
vardır ve biz kemali emniyetle diyoruz ve evrakı sizin 
elinize bırakıyoruz, gönderiniz diyoruz. Vakıa Sefare
timiz tarafından verilen bu notalarda bu noktai nazar 
takip edilmemiştir. Fakat hakikat bundan ibarettir. 
Başka bir şey değildir. O noktai nazarın takip edil
memesinin sebebi de o sırada bize karşı vukubulan 
fena muameleyi bir an evvel tashih ediniz yani aldı
ğınız şeyi hemen iade ediniz tarzındadır. Onun için 
bu son notam dört noktaya aittir ve temenni ederim 
ki Rus Sefiri arkadaşım - arkadaşım diyorum çünkü 
çok iyi görüşüyoruz - o da bunu takdir eder, yalnız 

bunların hepsinden evvel bunun için bana mezuniyet 
vermeniz lâzımdır. Çünkü mesele halledilecek. 

REfS — Müsaade buyurulursa bu hususta bir 
takrir var. 

(Yozgat Mebusu Feyya» Âli Beyle Mersin Me
busu Ziya Beyin takriri okundu) 

REİS — Takriri kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Ekseriyeti azime ile kabul edilmiştir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir).— Başka bir 
sual soracağım. 

REİS — Neye dair? 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Hariciye 

hakkında. 

REİS — Ruznamede dahil değil. Efendim ruzna-
mede sekiz kalem eşya var açamıyorum. (Hande
ler) Efendim müsaade, buyurunuz hafi celsede He
yeti Âlinize arz edilecek sekiz madde vardır. Malû
mu âliniz... Çünkü Riyasete büyük bîr mesuliyet 
teveccüh ediyor. Malûmat bile vermek için. Birisi 
vaziyeti harbiye hakkında Siverek Mebusu Lütfi Be
yin takriri, diğer Karahisarısahip Mebusu İsmail Şükrü 
Efendi ile rüfekası tarafından verilen takrir... Adliye 
Vekâletinden mevrut evrak var; Keskin madeni Rum
larının Kayseri'den iadeleri sebebine dair Tokat Me 
busu Rıfat Beyin takririne Dahiliye Vekâletinin ce
vabı, darp meselesinden dolayı Erzurum Mebusu İs
mail Bey hakkında Adliye Vekâletinden mevrut ev
rak, katil meselesinden vesaireden maznun Adliye En
cümeninden mevrut Memduh Bey hakkında Adliye 
Vekâletinden mevrut evrak, İstanbul'dan sulh mesa
iline dair evrakın celbi hakkında Muvazene Encü
meni mazbatası, ahvali maliye hakkında Muvazene)' 
Maliye Encümeni mazbatası var ki gayet mühim nikatı 
ihtiva ediyor. Bunun üzerinde tevakkufa mecbur ol
dum, gayet mühim bir mazbatadır, âza harcırahları 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey, 
daha mühimmi var. Kumandanlar tarafından asker 
ailelerinin evlerinin ihrak ettirilmesi hakkındaki ev
rak var... 

REİS — Bunlardan sonra geliyor efendim, ayrıca 
Onları da Heyeti Âliyeye arz ederim, ayrıca onları 
zikrederim. Bugünkü hafi celsede Heyeti Âliyenize 
arza mecburiyet hissettiğim bunlardır. Sonra efen
dim, bunlardan birini âti celsede, diğerlerini başka 
celsede. Sonra efendim demin arz ettiğim, gibi kırka 
yakhı sual cevapları gelmiştir, Heyeti Âliyeniz bir 
karar ittihaz etmişti rica ederim celsei aleniyede 
okunsun ve vicahen istima edilsin, Nizamnamei Dahi-
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İkle bir kayıt vardır... Zabıtların nihayetine derce-
dilmesi tarzında, bunu kabul buyurmadınız. O ka
rara riayeten Riyaset bunları hıfzediyor. Münasip 
fırsata intizar ediyor, bazıları dört beş ay eskidir bu
nu da berayı malûmat arz ediyorum, bu malûmatı arz 
ettikten sonra sizin vereceğiniz teklifler ve takrirler 
üzerine bu cevapların okunup okunmaması taayyün 
eder. 

LÜTFİ BEY (Siverek) — Reis Bey, bendenizin bir 
takririm var. Müzakere edilecek bir şey yok. Havale
den ibarettir. 

REİS — Efendim, Siverek Mebusu Lütfi Beyin 
vaziyeti harbiye hakkındaki takririni mahrem kaydiy-
le Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine havale edi
yoruz. 

Efendim; arzu ederseniz aleni ruznameye geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
medi... 

Efendim cumartesi günü öğleden sonra saat bir 
buçukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Celsenin hitamı : 6,13 
(Dosyada mevcut takrirler) 

Riyaseti Celileye 
Suriye Hükümetiyle müzakeresine mübaşeret edi

lecek olan Gümrük mukavelesi müzakeratına me-
muren gelecek olan murahhasların selâhiyetnameleri 
Suriye Hükümeti tarafından verilmiş olmayıp da 

Fransa Hükümeti tarafından muta olduğu halde mu
rahhaslarımızın kendileriyle müzakerata mezun olup 
olmayacaklarının Vekâleti aidesi tarafından beyan 
edilmesini teklif ederim. 15 Haziran 1338 

Aydın 
Rahsin 

(Hariciye Vekili cevap verdi) 
Antalya Mebusu Mustafa Bey meselesinin Hari

ciye ve İktisat Encümenlerine havalesini ve Karahi-
sar Mebusu Mehmet Şükrü Bey meselesinin ait ol
duğu Encümenlerde hafiyyen müzakere edilmesini. 
Kütahya Mebusu Besim Atalay Bey gümrük tarife
sine merbut cetveldeki hayvanat isimlerinin Türkçe 
yazılmasını, 

Menteşe Mebusu Tevfik Rüştü Bey talimatname
nin Muvazenei Maliye, İktisat ve Kavanini Maliye 
Encümenlerine havalesini ve müzakereye memur He
yet bu hususa muvaffak olmadığından Vekil Beyler 
bu hususun kanun ve usul mucibince Encümenlerinin 
mütalâasını istilzam edeceğinin kendilerine beyan 
olunmasını teklif ediyor. 

Karahisar Mebusu Şükrü Efendi Hoca meselesi
nin malûmat kabilinden teîâkkisiyle ruznameye geçil
mesini, 

Van Mebusu Hakkı Beyefendinin ruznameye ge
çilmesi. 
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